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 وتطبيقات  نماذج -أسلوبية دراسة الكريم القرآن في والتأخير التقديم
 .            الرفاعى محمد محمود فادى
،  القاهرة،  األزهر  جامعة،  الدين  أصول  كلية،  القرآن  وعلوم   التفسير  قسم

 .مصر
  fadiRIfai.2011@azhar.edu.eg-Al: اإللكتروني االميل

 : الملخص
 أهماها ولعهل، المميهاا   مهن بالعديهد   وخصهاا  العربية  اللغة  تعالى  هللا  شرف  لقد 

 بتنظيم تمتاز ذلك إلى وهى، السماوية الكتب  خاتمة  باا  نال  التي  اللغة  كوناا
 .نوعه من فريدا اللغوي  نظاماا جعل، عجيب  تركيبي
، البالغهههة فهههي السهههب  وحهههاز  ، األداء فهههي القمهههة وبلغههه   بليغهههة ألفاظهههه وكانههه  

 نظيرا   لاا تجد  أن َقل، متعددة بصيغ المعاني من الكثير طياتاا في  وتضمن  
 .آخر كتاب  أي في مثيال   أو

 فهى جاء   وكيف، المتعددة البالغية القرآن أساليب   إبراز  إلى  الدراسة  وتادف
 .المعجا تاب الك هذا
فيمها ججهب  مناها األول  كهان  ومبحثهين،  وتمايهد ،  مقدمهة  علهى  البحث   أنبنى  وقد 

 تقهدجم ههو ججهوز فيمها والمبحهث الثهاني(.نماذج.)معناه لفسهد  تأخر لو تقدجم هو
 النتههها   أههههم علهههى وتحتهههو   الخاتمهههة ثهههم ( نمهههاذج.) لهههم جفسهههد معنهههاه تهههأخر لهههو

 .الفاارس ثم، والتوصيا  
 أسباب ، والتأخير التقدجم أهمية، والتأخير تقدجمال تعريف :المفتاحية الكلمات
 . الخاتمة، تقدجمه ججوز ما، ما ججب تقدجمه ،المعاني أحوال ، التقدجم
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Presentation and delay in the Holy Quran stylistic 

study - models and applications 
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Abstract: 

God has honored the Arabic language and singled it out 

with many advantages, perhaps the most important of 

which is that it is the language in which the conclusion of 

the heavenly books came down, and it is also 

characterized by a strange compositional organization, 

which made its linguistic system unique. 

His words were eloquent and reached the top of the 

performance, and she took the lead in rhetoric, and 

included many meanings in multiple formats, less like any 

other book. 

The study aims to highlight the Qur'an's many rhetorical 

methods and how it came in this miraculous book. 

The research was based on an introduction, a prelude, and 

two researches, the first of which was what should be 

presented if it had been delayed, would have spoiled its 

meaning. The second research on what may be presented 

is if it is delayed and does not spoil its meaning. (models) 

and then the conclusion contains the most important 

results and recommendations, then indexes. 

Keywords: Definition of submission and delay, 

importance of submission and delay, reasons for 

submission, conditions of meaning, what to offer, what 

may be offered, conclusion. 
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 مقدمة 
َ الهَذي َأْنَاَل َعَلى َعْبَدَه اْلَكَتاَب َوَلْم  ا "اْلَحْمُد ّلِله َذَر َبْأسه  ا َلُينهْ ا، َ يًَمه  ُه َعَوجه  ْل لهَ َجْجعهَ

ن ا،  ر ا َحسهَ ْم َأجهْ اَلَحاَ  َأنه َلاهُ َر اْلُمْؤَمَنيَن الهَذيَن َجْعَمُلوَن الصه ا َمْن َلُدْنُه َوُيَبشًَ َشَديد 
ا" د  َذ دهُ َولهَ اُلوا اتهخهَ َذيَن قههَ َذَر الهه ا، َوُينهْ د  اَكَثيَن َفيهَه َأبهَ مهَ
اد أن محمهدا عبههده ، وأشه(1)
بجوامع الكلم،  -عا وجل-ورسوله، أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، آثره ربه  

 فجعل القرآن له خلقا، صلى هللا وسلم وبارك عليه وعلى آله الطًيبين.

 أما بعد:
ا  وأولههى مهها ُتعمههر بههه األوقهها ، االشههتغال والعناجههة ب تههاب هللا  فهه ن أهههم المامههً

 وتدًبرا  وتعًلما  وتعليما  وتأليفا .حفظا  وتالوة 
 (2)"وكتههاب هللا أحسههن الحههديث وأصههد  القههول، وقههد وصههفه هللا ب ونههه "عظيمهها  

 ، وغير ذلك من األوصاف.(6)و"هد " (5)"و"نورا   (4)، و"مبينا"  (3)و"ح يما"  
ْكَر وقد تكًفل هللا تعالى بحفظ كتابه الكريم فقال عا من قا ل"َإنها َنْحُن  ْلَنا الهذًَ َناه

 .(7)َوَإنها َلُه َلَحاَفُظوَن"

 

 (.3 -1سورة الكاف اآلجا  )     (1)
يَم" سههورة الحجههر اآلجههة     (2) ْرآَن اْلَعظههَ اَني َواْلقههُ َن اْلَمثههَ ا مههَ ْبع  اَك سههَ ْد آَتْينههَ فههى قولههه تعالى"َوَلقههَ

(87.) 
 (.1س اآلجة ) فى قوله تعالى" الر َتْلَك آَجاُ  اْلَكَتاَب اْلَحَكيَم"سورة يون    (3)
 (.1فى قوله تعالى" الر َتْلَك آَجاُ  اْلَكَتاَب اْلُمَبيَن" سورة يوسف اآلجة )     (4)
ور ا  فههههى قولههههه تعههههالى"    (5) ْيُكْم نههههُ ا َإلههههَ ْم َوَأْنَاْلنههههَ ْن َربًَكههههُ اَن مههههَ اَءُكْم ُبْرهههههَ ْد جههههَ اُس قههههَ ا النههههه ا َأي اههههَ جههههَ

 (.174ُمَبين ا"سورة يونس اآلجة )
 (.2فى قوله تعالى" َذَلَك اْلَكَتاُب اَل َرْيَب َفيَه ُهد   َلْلُمتهَقيَن" سورة البقرة اآلجة )     (6)
 (.9سورة الحجر اآلجة )    (7)
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أهماا   ولعل  الممياا ،  من  بالعديد  وخصاا  العربية  اللغة  تعالى  وشرف هللا 
كوناا اللغة التى نال باا خاتمة الكتب السماوية، وهى إلى ذلك تمتاز بتنظيم  

 تركيبى عجيب، جعل نظاماا اللغو  فريدا من نوعه.
بلي ألفاظه  البالغة،  وكان   في  السب   وحاز   األداء،  في  القمة  وبلغ   غة 

وتضمن  في طياتاا الكثير من المعانى بصيغ متعددة، َقل أن تجد لاا نظيرا  
 أو مثيال  في أ  كتاب آخر.

اللفظ   جشمل  الكريم  القرآن  الواقع فى  أن اإلعجاز  يدرك  تعقل  أدنى  له  وَمن 
ع  أحدهما  انفصال  دون  تام  تناسب  مع  تابعة  والمعنى،  واأللفاظ  اآلخر،  ن 

 للمعانى.  
الذ   الوضع  الكلما   في وضع  الذروة  الفن  هذا  في  الكريم  القرآن  بلغ  وقد 
اختص باا، ومن َثًم تستحقه في التعبير، بحيث تستقر في موضعاا الال    

 باا. 

المم ن   من  وليس  أجااء،  أو  كلما   من  يتألف  الكالم  أن  به  المسلم  ومن 
كالم أ   بأجااء  النط     النط   عند  بد  ال  كان  ذلك  أجل  من  واحدة.  دفعة 

.وليس شيء من أجااء الكالم  رمن تقدجم بعضه وتأخير بعضه اآلخ  بالكالم
اآلخ بالتقدم من  أولى  ذاته  األلفاظ من حيث في حد  ألفاظ    ،ألن جميع  هى 

 ،هذا بعد مراعاة ما تجب له الصدارة في الكالم. تشترك فى درجة االعتبا

ف ذا كان لد  البليغ أو الفصيح معنى يريد الداللة عليه "ولو على سبيل  
اإلشارة، وهذا المعنى جم ن استفادته من تقدجم عنصر من عناصر جملته  

على عنصر آخر من عناصرها فعل ذلك، ما لم ج ن ممتنعا في قواعد اللغة  
اا، حتى العناصر المتكافئة في المرتبة كالنعو  فيما بيناا، العربية وضوابط
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وكالمعطوفا  المتعددا  التي تعطف بالواو التي هى لمطل  الجمع، وال  
تقتضي ترتيبا وال تعقيبا، وكألفاظ التوكيد المعنوي، ف نه ياتم بأن جقدم ويؤخر  

لداللة  برؤ  بالغية أدبية وفكرية متى انقدح  لدجه فكرة مناسبة، جم ن ا
 علياا بأسلوب التقدجم والتأخير.

البلغاء   كبار  براعة  تظار  الكالم  في  الجمل  عناصر  ترتيب  مجال  وفي 
واألدباء، وتتفاو  مراتبام، وفو  كل القمم ترتقي جوانب اإلعجاز القرآني في  
كما  وترتيباا،  الجمل  عناصر  ورصف  وترتيباا،  الجملة،  عناصر  رصف 

 .(1) غي"ترتقي في كل مجال فكري وبال
ولذلك استعن  باّلِل تعالى وأرد  أن أخوض في غمار هذه الناحية وأكتب  
الكريم   القرآن  في  والتأخير  التقدجم   " البحث  هذا  وسمي   االستطاعة،  قدر 

 ". نماذج وتطبيقا    -ية دراسة أسلوب
الضوء   ألقى  أن  أرد   عظمى،  أهمية  من  الموضوع  هذا  جحويه  لما  ونظرا 

 على بعض الجوانب المتعلقة به. 

 أسباب اختيار الموضوع:  

 تكمن أسباب اختيار الموضوع فى عدة  جوانب  من أهمها: 

 خدمة القرآن الكريم على الوجه األمثل في هذا الجانب.  - 1
بيان حقيقة التقدجم والتأخير ومفاومه الصحيح حتى جفام القرآن الكريم    -  2

 على الوجه الال   والذ  حاز به السب .  

 

 (.390/ 1البالغة العربية )     (1)
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وما    -  3  العلم  هذا  إلى  القرآنية  الدراسا   فى  والدارسين  الباحثين  حاجة 
 يتصل به من مسا ل فى غاجة األهمية.    

 ة، وفاارس. وقد قسمته إلى مقدمة، وتمايد، ومبحثين، وخاتم
 على النحو التالى: 

 المقدمة 
 وتتضمن: 

 أسباب اختيار الموضوع. -1
 خطة البحث.  -2

 ويشتمل على أربعة مطالب:التمهيد: 
 المطلب األول: تعريف التقدجم والتأخير.  

 والتأخير.  المطلب الثانى: أهمية التقدجم 
 التقدجم والتأخير.  أسباب المطلب الثالث: 

 المعانى. المطلب الرابع : أحوال 
 ما ججب تقدجمه ولو تأخر لفسد معناه.) نماذج (. المبحث األول:

 المبحث الثانى: ما ججوز تقدجمه ولو تأخر لم جفسد معناه.) نماذج (.
 وتحتو  على أهم النتا   والتوصيا . الخاتمة: 

 الفاارس: وتتضمن:   
 فارس المراجع.

 فارس الموضوعا .
 كتبه: 
 محمد الرفاعى.دكتور فادى محمود  

مدرس التفسير وعلوم القرآن كلية أصول  
  الدين القاهرة. 
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 المطلب األول: تعريف التقديم والتأخير.   
"قدم: الَقَدُم: ما جطأ عليه اإلنسان من لدن الرسغ فما فوقه. والُقْدَمة   التقدجم:

،  (1) َعْنَد َربًََاْم"والَقَدُم أجضا : السابقة في األمر، وقوله تعالى "َلُاْم َقَدَم َصْدٍ  
 .(2)أ : سب  لام عند هللا خير، وللكافرين َقَدُم شر"

القيامَة    يوم  َقْوَمُه  )َجْقُدُم  تعالى  قال هللا  َم،  َتَقدًّ أ :  َقْدما ،  َجْقُدُم  بالفتح  و"َقَدَم 
 (.4) تقًدمه وتقًدم عليه واستقدم" و" (3)  فأورَدُهم الناَر("

و"هو من )قدم( و )قدم  كذا فالنا( : تقدمته و )قدم  ب ذا إلى فالن( :   
 .(5) وقبل أن دهمه األمر"أعلمته قبل وق  الحاجة إلى فعله 

تأتى على معان عديدة، وهى:  النصوص جعلم أن مادة قدم  من خالل هذه 
 الَقدم، والسب  إلى الشىء، والتقدم، والعلم بالشىء قبل حلول وقته.

 والمقصود به هنا تقدجم ما حقه التأخير في الترتيب الطبيعي ألجااء الجملة.

  

 

 (.2سورة يونس اآلجة )     (1)
 ( باب القاف والدال والميم معاما. 5/122العين )    (2)
 ( سورة هود.98( مادة " قدم" ، واآلجة )5/2006اح )الصح    (3)
 ( مادة " قدم".58/ 2أساس البالغة )    (4)
ُدل  257/ 1الكليهها  )    (5) َل يههَ يُم َأصههْ اُء َواْلمههَ اُل َواْلاههَ ( مههادة "التقههدجم"، والههدهم كمهها ورد"الههده

َتوَ  ْيَء َفي َظاَلٍم، ُثمه َيَتَفرهُع َفَيسهْ َن َعَلى َغْشَياَن الشه َم مهَ ره َدههْ اُل: مهَ ُرُه ُجقهَ اَلُم َوَغيهْ ي الظهه
 ( مادة ) دهم(.307/ 2اللهْيَل، َأْي: َطاَ َفَة" معجم مقاييس اللغة )
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َاُة  اَلُف التهههأخير: "اْلَامهههْ َو خهههَ ُه، َوههههُ ُع ُفُروعهههُ َه َتْرجهههَ َد َإَليهههْ َل َواحهههَ اُء َوالهههرهاُء َأصهههْ َواْلخهههَ
َن اْلَخَليهههلَ  ْذَناُه عههَ اَس َأخههَ َذا َ يههَ َم. َوهههَ د  َم.  (1)التهقههَ دًَ يُض اْلُمَتقهههَ ُر َنقههَ اَل: اآْلخههَ ُه قههَ َفَ نههه
ا  َواأْلُُخُر َنَقيُض اْلُقُدَم، َتُقوُل َمَضى ُقُدم 

ُمُه" ُر الرهْحَل َوُمَقده َر ُأُخر ا. َوَقاَل: َوآَخَرُة الرهْحَل َوَقاَدَمُتُه َوُمَؤخه  .(2)َوَتَأخه

 .(3)والتأخر نقيض التقدم، و"مؤخر مفرد: اسم فاعل من أخر"

 وهو نقل الكلمة من م اناا إلى م ان آخر بعدها.

 .(4)وبالجملة "نقل الشيء من م انه إلى ما بعده"

لتقهههدجم والتهههأخير فهههي اللغهههة متناقضهههان، فيقصهههد بهههاألول وضهههع الشهههىء أمهههام وا
غيهههره، وقهههد كهههان خلفهههه، ويعنهههى بالثهههانى وضهههع الشهههىء خلهههف غيهههره، وقهههد كهههان 

 أمامه. 

  

 

أبههو عبههد الههرحمن الخليههل بههن أحمههد بههن عمههرو بههن تمههيم الفراهيههدي ويقههال: الفرهههودي     (1)
علهههم العهههروض األزدي اليحمهههديا كهههان إمامههها  فهههي علهههم النحهههو، وههههو الهههذي اسهههتنب  

وأخرجههه إلههى الوجههود وحصههر أقسههامه فههي خمههس دوا ههر جسههتخرج مناهها خمسههة عشههر 
بحههههرا ، أخههههذ علههههم النحههههو عههههن أبههههي عمههههرو بههههن العههههالء، أخههههذ النحههههو عنههههه سههههيبويه 

ما :  واألصمعي والنضر بن شميل،كان الخليل رجال  صالحا  عاقال   حليما  وقورا .
(، تهاري  العلمهاء النحهويين مهن 2/244وفيا  األعيهان ) سنة بضع وستين وما ة. 

 (.7/429سير أعالم النبالء) (،122/ 1البصريين والكوفيين )
 ( مادة ) أخر(.70/ 1معجم مقاييس اللغة )    (2)
 ( مادة ) أخر(.72/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة )    (3)
 (.182/ 1جامع العلوم في اصطالحا  الفنون )     (4)
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وعليههههه فالمقصههههود بمركههههب التقههههدجم والتههههأخير: التغييههههر فههههي الترتيههههب الطبيعههههي 
 ألجااء الجملة، لغرض بالغي كايادة االهتمام أو القصر.

رة أخر  مخالفة عناصر التركيب ترتيباا األصلى في السيا ، فيتقدم مها وبعبا
 األصل فيه أن يتأخر، ويتأخر ما األصل فيه أن يتقدم.

 المطلب الثانى: أهمية التقديم والتأخير. 
من المعلوم أن األلفاظ قوالب المعهاني الهواردة فياها وتابعهة لاها، ومهن ثَهم ججهب 

الترتيهههب الوضهههعي بحسهههب ترتيباههها الطبيعهههي، ومهههن البهههين لكهههل أن تكهههون فهههى 
متهههدبر أن لكهههًل عنصهههر مهههن عناصهههر الجملهههة فهههي الًلسهههان العربهههًي موقعههها  فهههي 
ترتيب بناء الجملة، وأن رتبة المسند إليهه فهي السهيا  التقهدجما إذ ههو المح هوم 
عليههههه، ورتبهههههة المسهههههند التهههههأخير، إذ ههههههو المح ههههوم بهههههه، "ومههههها عهههههداهما فتوابهههههع 

 علقا  تأتي تالية لاما في الرتبة.ومت

ولكن قد جعرض لبعض الكلم من المااجها مها يهدعو إلهى تقدجمهه، وإن كهان حقهه 
التأخير، في ون من الحسن تغيير هذا النظام لي ون المقدم مشيرا إلى الغرض 

 .(1)الذي يراد، ومترجما عما جقصد به"
ورد  علياهههههها  ويم ههههههن أن نحههههههدد معههههههالم المراتههههههب الطبيعيههههههة للعناصههههههر التههههههى

الجملتان: الجملة الفعلية، والجملة االسمية في اللغة العربية، وذلك" اتباعا لما 
نههص عليههه علمههاء العربيههة فههي بعضههاا، واسههتنادا إلههى أهميههة كههل عنصههر مههن 
عناصهر الجملههة فههي البيهان، وأولويتههه فههي ترتيهب المعههاني، مههع مالحظههة أذوا  

 

 (.100/ 1علوم البالغة البيان، المعاني، البدجع )     (1)
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ناصههر جملاههم التههي جصههوغوناا فصههحاء وبلغههاء النههاطقين العههرب فههي ترتيههب ع
 .(1)في كالمام"

ولههذلك ججههب إدراك العالقههة بههين مفههردا  الجملههة بمهها جخههدم المعنههى مههن حيههث 
 التقدجم والتأخير وق  وقوعه.

، والههذ  يبحههث فههى بنههاء الُجمههل، (2)وهههذا الفههن مههن أهههم مباحههث علههم المعههانى
 وصياغة العبارة.

المااجهها واألهميههة التهى جم ههن القههول  فهه ذا تماههد لهك أياهها القههار ء فهاعلم أن وبعهد 
سهههوالتأخير قهههد حازهههها تتمثهههل فهههي مههها قالهههه العالمهههة عبهههد القهههاهر بهههأن التقهههدجم 

في دال ل اإلعجاز:" إن هذا التقدجم كثيهر الفوا هد، جهم المحاسهن،   (3)الجرجانى
ال يهههاال جفتهههر لهههك عهههن بدجعهههة، ويفضهههي بهههك إلهههى لطيفهههة، وال تهههاال تهههر  شهههعرا 

 

 (.351/ 1البالغة العربية )     (1)
هو: قواعد جعرف باا كيفية مطابقة الكالم مقتضى الحال حتى ج ون وفه  الغهرض      (2)

ة المعنى المراد، فنعرف السبب الذي تأدج الذي سي  له، فبه نحترز عن الخطأ في
يههههدعو إلههههى التقههههدجم والتههههأخير، والحههههذف والههههذكر، واإلججههههاز حينهههها واإلطنههههاب آخههههر، 

 (.41/ 1والفصل والوصل .  علوم البالغة »البيان، المعاني، البدجع« ) 
هو: الجرجهاني أبهو ب هر عبهد القهاهر بهن عبهد الهرحمن شهي  العربيهة، وكهان شهافعيا،      (3)

أشعريا، ذا نسك ودين. وكان من كبار أ مة العربية والبيان، صهنف المغنهي عالما،  
في شهرح اإلجضهاح، المقتصهد فهي شهرحه، إعجهاز القهرآن الكبيهر والصهغير، الجمهل، 

توفي: سنة إحد  وسبعين وأربع  العوامل الما ة، العمدة في التصريف، وغير ذلك.
/ 2(، بغيهة الوعهاة )18/432ما هة وقيهل: سهنة أربهع وسهبعين. سهير أعهالم النهبالء )

 (.269/ 2(، فوا  الوفيا  ) 106
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طههف لههدجك موقعههه، ثههم تنظههر فتجههد سههبب أن راقههك ولطههف يروقههك سههجعه، ويل
 .(1)عندك، إن قدم فيه شيء وحول اللفظ من م ان إلى م ان"

وهو أحد أساليب البالغة التى ال جم ن تذوقاا بدونه، فه نام قهد أتهوا بهه "داللهة 
علههى تم ههنام فههي الفصههاحة وملكههتام فههي الكههالم وانقيههاده لاههم ولههه فههي القلههوب 

 .(2)وأعذب مذا "أحسن موقع 

وتكمن أهميته في األسلوب القرآنى في غاجة الوضوح إذ إن كل تقدجم وتهأخير 
فيهههه وفههه  ح مهههة بالغهههة، وقهههدرة فا قهههة أعجههها  األعهههداء، وأخرسههه  الفصهههحاء 
والبلغههاء، لههيس فيههه مهها جفسههد المعنههى، وإنمهها حههاز الجلههى الفصههيح، وال تجههد مهها 

 يؤثر في النفوس والعقول.جقوم مقامه، قد اقتضاه المعنى بما 

واعلم أنه إذا كهان بينها فهي الشهيء أنهه ال جحتمهل إال الوجهه   قال في  الدالئل:"
الذي هو عليهه حتهى ال جشه ل، وحتهى ال جحتهاج فهي العلهم بهأن ذلهك حقهه وأنهه 
الصهههواب، إلهههى فكهههر ورويهههة فهههال مايهههةة وإنمههها تكهههون المايهههة ويجهههب الفضهههل إذا 

ه الههذي جههاء عليههه وجاهها آخههر، ثههم رأيهه  احتمههل فههي ظههاهر الحههال غيههر الوجهه
الهههنفس تنبهههو عهههن ذلهههك الوجهههه اآلخهههر، ورأيههه  للهههذي جهههاء عليهههه حسهههنا وقبهههوال 

 تعدماما إذا أن  تركته إلى الثاني.
نه ومثهههال ذلهههك قولهههه تعهههالى" َرَكاَء اْلجهههَ َ شهههُ ، لهههيس بخهههاف أن لتقهههدجم  (3)"َوَجَعُلوا ّلِله

ال تجهههد شهههيئا منهههه إن أنههه   الشهههركاء حسهههنا وروعهههة ومأخهههذا مهههن القلهههوب، أنههه  
أخههر  فقلهه : "وجعلههوا الجههن شههركاء هللا"، وأنههك تههر  حالههك حههال مههن نقههل عههن 
الصههورة المباجههة والمنظههر الرا هه  والحسههن البههاهر، إلههى الشههيء الغفههل الههذي ال 

 

 (.106دال ل اإلعجاز ص )     (1)
 (.233/ 3البرهان في علوم القرآن )     (2)
 (. 100سورة األنعام اآلجة )     (3)
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تحلى منه ب ثير طا ل، وال تصير النفس به إلى حاصل. والسبب في أن كان 
يفة ومعنههههى جلههههيال ال سههههبيل إليههههه مههههع ذلههههك كههههذلك، هههههو أن للتقههههدجم فا ههههدة شههههر 

 التأخير.
شركاء   الجن  جعلوا  أنام  ومحصوله  المعنى  جملة  نر   كنا  وإن  أنا  بيانه، 
التأخير حصوله مع  المعنى جحصل مع  هذا  تعالى، وكان  وعبدوهم مع هللا 
التقدجم، ف ن تقدجم الشركاء جفيد هذا المعنى، ويفيد معه معنى آخر، وهو أنه  

 ن ج ون هلل شريك، ال من الجن وال غير الجن.ما كان ينبغي أ

فقيل أخر  فيه شيء  وإذا  ج ن  ولم  ذلك،  جفد  لم  الجن شركاء هللا"،  "جعلوا   :
أكثر من اإلخبار عنام بأنام عبدوا الجن مع هللا تعالى، فأما إنكار أن جعبد 
مع هللا غيره، وأن ج ون له شريك من الجن وغير الجن، فال ج ون في اللفظ  

 .(1) ير "الشركاء" دليل عليه"مع تأخ 

ويم ن القول بأنه مظار من مظاهر شجاعة اللغة العربية، ففيه إقدام على  
الترتيب لقرينة من قرا ن المعنى المراد من غير لبس، اعتمادا  على   مخالفة 

 قرا ن أخر ، ووصوال  بالعبارة إلى دالال  تجعلاا قوية المبنى والمعنى.
تتبار  فيه األساليب وتظار المواهب وُتعبر القدرا ، وهو  وكذلك فاذا الفن  

داللة على التم ن فى الفصاحة، وحسن التصرف فى الكالم ووضعه الوضع  
 الذ  جقتضيه المعنى المقصود. 

وعلى هذا فتقدجم جاء من الكالم أو تأخيره ال يرد اعتباطا في نظم الكالم ، 
كما هو بين، أو داع من  وإنما ج ون عمال مقصودا جقتضيه غرض بالغي  

  الدواعي التى تحتمه. 
 

 (.287 -286/ 1دال ل اإلعجاز )     (1)
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 التقديم. أسباب  المطلب الثالث:
شروطا   له  شرطوا  العلم  ذلك  عن  تحدثوا  حينما  العلماء  بأن  أقول  بداجة 

 ووضعوا له أصوال، وقيدوا ذلك الفن بقيود ومناا ما يلى: 
كتقدجم الفاعل على  : أن ج ون أصله التقدجم وال مقتضى للعدول عنه أحدها

 المفعول، والمبتدأ على الخبر، وصاحب الحال علياا نحو جاء زيد راكبا. 
َوَقاَل َرُجَل    : أن ج ون في التأخير إخالل ببيان المعنى كقوله تعالى"والثاني

" َمْن آَل َفْرَعْوَن    ، ف نه لو أخر قوله: "  (1) "ُمْؤَمَن َمْن آَل َفْرَعْوَن َجْكُتُم َإجَماَنهُ 
 فال جفام أنه منام. 

: أن ج ون في التأخير إخالل بالتناسب فيقدم لمشاكلة الكالم ولرعاجة  الثالث
َ الهَذ  َخَلَقُانه َإْن ُكْنُتْم َإجهاُه َتْعُبُدونَ   الفاصلة كقوله: "   ، بتقدجم "   (2) "َواْسُجُدوا ّلِله

 " لمشاكلة رءوس اآلي. َتْعُبُدونَ   " على " َإجهاهُ 
: لعظمهه واالهتمهام بهه، وذلهك أن مهن عهادة العهرب الفصهحاء إذا أخبهر  الرابع

وقد جشركه غيره في ذلهك الح هم أو فيمها  -وأناط  به ح ما   -عن مخبر ما  
أخبر به عنه وقهد عطفه  أحهدهما علهى اآلخهر بهالواو المقتضهية عهدم الترتيهب 

: كهأنام جقهدمون (3)دءون بهاألهم واألولهى. قهال سهيبويهف نام مع ذلك إنمها يبه  -
 

 (.28سورة غافر اآلجة )    (1)
 (.37سورة فصل  اآلجة )    (2)
ههههو: أبهههو بشهههر عمهههرو بهههن عثمهههان بهههن قنبهههر، الملقهههب سهههيبويه، إمهههام النحهههو، حجهههة     (3)

العرب، كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بهالنحو، ولهم يوضهع فيهه مثهل كتابهه، وذكهره 
الجاحظ يوما  فقال: لم ج تب الناس في النحهو كتابها  مثلهه، وأخهذ سهيبويه النحهو عهن 

ونس بن حبيب وغيرهم، وأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد، وعن عيسى ابن عمر وي
أبي الخطاب المعروف باألخفش األكبر وغيهره، مها  سهنة   ثمهانين وما هة. وفيها  

(، تاري  العلمهاء النحهويين مهن 351/ 8(، سير أعالم النبالء ) 463/  3األعيان )
 (.90/ 1البصريين والكوفيين وغيرهم )
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الهههذي شهههأنه أههههم لاهههم وههههم ببيانهههه أعنهههى وإن كانههها جميعههها يامهههانام ويعنيهههانام. 
 انتاى.

َكاةَ  قال تعالى: " اَلَة َوآُتوا الاه  ، فبدأ بالصالة ألناا أهم. (1)"  َوَأَ يُموا الصه

 : أن ج ون الخاطر ملتفتا إليه والامة معقودة به، وذلك كقوله تعالى: الخامس

َرَكاءَ " َ شههههُ وا ّلِله ، بتقههههدجم المجههههرور علههههى المفعههههول األول ألن اإلنكههههار (2)"َوَجَعلههههُ
 متوجه إلى الجعل هلل ال إلى مطل  الجعل.

م : أن ج ون التقدجم إلرادة التب ي  والتعجيب من حهال المهذكور كتقهدجالسادس
نه المفعهههول الثهههاني علهههى األول فهههي قولهههه تعهههالى: " َرَكاَء اْلجهههَ َ شهههُ وا ّلِله ،  (3)"َوَجَعلهههُ

واألصل" الجن شركاء "، وقدم ألن المقصود التهوبي  وتقهدجم الشهركاء أبلهغ فهي 
 حصوله.

: االختصههههههاص، وذلهههههك بتقههههههدجم المفعههههههول والخبهههههر والظههههههرف والجههههههار السااااااابع
د"تعهههالى: "والمجهههرور ونحوهههها علهههى الفعهههل كقولهههه  اَك َنْعبهههُ ، أ : نخصهههك  (4)َإجهههه

 بالعبادة فال نعبد غيرك.

 أ : إن كنتم تخصونه بالعبادة. (5)" َإْن ُكْنُتْم َإجهاُه َتْعُبُدونَ  وقوله: "

 .(6)""َقاَل َأَراَغَب َأْنَ  َعْن آَلَاَتي َجا َإْبَراَهيمُ والخبر كقوله: "

 

 (.43سورة البقرة اآلجة )    (1)
 (.100األنعام اآلجة )سورة     (2)
 (.100سورة األنعام اآلجة )    (3)
 (.5سورة الفاتحة اآلجة )    (4)
 (.37سورة فصل  اآلجة )    (5)
 ( سورة مريم.46( باختصار، واآلجة )263 – 233/ 3البرهان فى علوم القرآن )     (6)
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العلمهههاء فهههي تأصهههيل العلهههوم التهههى علياههها مهههدار وه هههذا تبهههين لنههها مهههد  اجتاهههاد 
إعجاز القرآن الكريم  واللغة العربية وترسي  قواعد خاصة باا، حتى ال جطعن 

 فياا المستشرقون وغيرهم.
واتضح لنا أن تلك األسباب قد أبان  عن جمال أسهلوب القهرآن الكهريم وتهذو  

 عباراته، وبيان نظمه الفريد الذ  أبار العقول. 
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 المطلب الرابع : أحوال المعانى.
أسههههتطيع القههههول بههههأن األلفههههاظ تابعههههة للمعههههانى ال تنفههههك عناهههها بههههأ  حههههال مههههن 
األحههوال، وقههد ورد  فههي البالغههة علههى أضههرب عديههدة، واسههتقر  علياهها وباهها 
أصههبح للمعههانى وجههه امتههاز  بههه عههن غيرههها مههن أقراناهها، وفيمهها يلههى جم ههن أن 

 ُأجلى تلك األحوال بعد استقراء كتب البالغة :  
 (1)تقدم العلة على معلولاا عند القا لين باا، "كتقدجم "اْلَعَايُا"   الحالة األولى:"

يُم" يُم" (2)علههههى " اْلَحكههههَ يُم" (3)ألنههههه عهههها فح ههههم وتقههههدجم "اْلَعلههههَ ألن  (4)علههههى "اْلَحكههههَ
 .(5)اإلتقان ناشىء عن العلم"

 التقدم بالذا . الحالة الثانية:
الوحههدة ال جم هههن تحقههه  وهههذا نحهههو تقههدم الواحهههد علههى االثنهههين علههى معنهههى أن 

 االثنينية إال بعد سبقاا.
َما َجُكوُن َمْن َنْجَو  َثاَلَثٍة َإاله  . ونحوه "  (6)َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع" كقوله تعالى: "

ُاْم" َو َساَدسههههُ ٍة َإاله هههههُ ْم َواَل َخْمسههههَ َو َراَبُعاههههُ ْم  (7هههههُ َة َراَبُعاههههُ َيُقوُلوَن َثاَلثههههَ وقولههههه: "سههههَ
 وكذلك جميع األعداد كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقاا بالذا . (8ْم"َكْلُباُ 

 .(9)التقدم بالشرف الحالة الثالثة:

 

 (.1سورة الحديد اآلجة )    (1)
 (.1سورة الحديد اآلجة )    (2)
 (.100سورة يوسف اآلجة )    (3)
 (.100سورة يوسف اآلجة )    (4)
 (. 247/ 3البرهان )     (5)
 (. 3سورة النساء جاء من اآلجة )     (6)
 (. 7سورة المجادلة اآلجة )     (7)
 (. 22سورة الكاف جاء من اآلجة )     (8)
 -252/ 3وقههد أوصههل اإلمههام الاركشههى أنههواع الشههرف إلههى ثمانيههة أنههواع. البرهههان )     (9)

253 .) 
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 وهذا نحو تقدم األنبياء على األتباع، والعلماء على الجاال. 
 .(1)وقوله تعاَلَى"اْلُحر  َباْلُحرًَ َواْلَعْبُد َباْلَعْبَد َواأْلُْنَثى َباأْلُْنَثى"

م الحر على العبد َلشرفه.حيث   قده
 : التقدم بالم ان.الحالة الرابعة

وهذا نحو تقهدم اإلمهام علهى المهأموم، ونحهو تقهدم مهن جقهرب إلهى الحها   دون  
من تأخر عنهه، فمهن يلهى الحها   ف نهه جقهال: إنهه سهاب  علهى مهن تهأخر عنهه، 

 وه ذا القول فى غيره من األم نة. 
 ن.الحالة الخامسة: التقدم بالزما

وهههذا نحههو تقههدم الشههي  علههى الشههاب، واألب علههى االبههن، فهه ن الوالههد وجههد فههى  
زمههان لههم يوجههد فيههه االبههن، فاههذه المعههانى كلاهها عقليههة، فمهها كههان مناهها متقههدما 
علههههى غيههههره بأحههههد هههههذه االعتبههههارا  كههههان فههههى العبههههارة كههههذلك إتباعهههها للمعههههانى 

 .(2)"باأللفاظ
عقال،   معروفة  ثابتة  المعانى  فى وهذه  تفنن  أو  تفاو   فياا  جقع  ال  ولذلك 

 التعبير. 
  

 

 (.178سورة البقرة اآلجة )    (1)
الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقا   اإلعجاز. جحيى بهن حمهاة بهن إبراهيم،الطهالبي      (2)

 (  . / 3لهوم القهرآن ) (، وينظهر البرههان فهى ع2/33ههه()745الملقب بالمؤيهد بهاّلِله
( ، ومههن المالحههظ أن هههذه المعههانى كلاهها عقليههة، فمهها كههان مناهها متقههدما علههى 239

غيههره بأحههد هههذه االعتبههارا  كههان فههى العبههارة كههذلك إتباعهها للمعههانى باأللفههاظ، إال أن 
 الحاال  الثانية وما بعدها حتى الخامسة من باب األعيان والذوا  .
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 المبحث األول: ما يجب تقديمه ولو تأخر لفسد معناه. 

 أوال : تقديم متعلقات الفعل عليه.
بداجة أشير إلهى أن األصهل فهي العامهل أن جقهدم علهى المعمهول، وقهد جع هس   

ظهههرف والحهههال ألغهههراض المفعهههول ونحهههوه مهههن الجهههار والمجهههرور والذلهههك فيقهههدم 
 ستذكر فيما بعد.

، (2)، والجار والمجرور(1)والمقصود من متعلقا  الفعل، والفاعل و"المفعول به
، (3)، والمفعهههههول ألجلهههههه(2)، والمفعهههههول معهههههه(1)، والمفعهههههول المطلههههه (3)والظهههههرف
 .(6)قليلة ونادرة"في أحوال  (5)، والتمييا(4)والحال

 

فاعل. والناصهب لهه: إمها فعهل كهه " ضهرب  زيهدا ، وأعطيه  هو: ما وقٍع عليه فعل ال     (1)
زيههدا  درهمهها، وأعلمههه  زيههدا  عمهههرا  فاضههال "، أو وصهههف كههه "جهههاء الضههارب زيهههدا "، أو 

 (.1/53مصدر كه " عجب  من ضربك عمرا ".دليل الطالبين لكالم النحويين  )
َجَد حههروف الجههر: تلههك التههي تقههوم بههرب  األسههماء باألسههماء كقولههه تعههال    (2) َن اْلَمسههْ ى "مههَ

 (.1اْلَحَراَم َإَلى اْلَمْسَجَد اأْلَْقَصى" سورة    اإلسراء اآلجة ) 
الظرف كل اسم من أسماء الامان أو الم ان يراد فيه معنى فهي، وليسه  فهي لفظهه     (3)

كقولههك قمهه  اليههوم وجلسهه  م انههك ألن  معنههاه قمهه  فههي اليههوم وجلسهه  فههي م انههك 
كان ما بعدها اسما صريحا وصهار التضهمن لهه فهي تقهول ف ن ظار  في إلى اللفظ 

سههر  فههي  يههوم الجمعههة وجلسهه  فههي الكوفههة. والظههرف علههى ضههربين ظههرف زمههان 
 وظرف م ان.

ظرف الامان: واعلم أن الامان مرور الليل والناار نحهو اليهوم والليلهة والسهاعة والشهار     
 والسنة. 

والم ان ما استقر فيهه أو تصهرف عليهه وإنمها الظهرف منهه مها كهان مبامها غيهر مخهتص    
 = مما في الفعل داللة عليه
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األشياء وال ينفك عناا "وكثيرا مها جهأتي وقهد جهر وبهاءه ههذا فالفعل يالبس هذه  
الحشد الاا ل، وكله متصل به بوجه مهن الوجهوه، والفعهل مسهند حتمها، فهأحوال 
متعلقههههها  الفعهههههل ههههههي أحهههههوال متعلقههههها  المسهههههند إذا كهههههان فعهههههال، وقهههههد جعلاههههها 

 

والمبام ما لم تكن له أقطار تحصره وال نااجا  تحهي  بهه نحهو خلفهك وأمامهك وقهدامك =   
ووراءك وإزاءك وتلقههاءك وتجاهههك وقربههك      وقريبهها منههك وصههددك وصههقبك تقههول 

سهههر  أمامهههك ووراءك وأنههها قريبههها منهههك وزيهههد دونهههك  محمهههد حيالهههك جلسههه  عنهههدك و 
فتنصههب هههذا كلهههه علههى أنههه ظهههرف والعامههل فيهههه مهها قبلههه مهههن األفعههال المظاهههرة أو 

 (.56 -1/55المقدرة وكذلك ما أشباه". اللمع في العربية )
هههو: المصههدر الفضههلة المسههل  عليههه عامههل مههن لفظههه كههه "ضههرب  ضههربا "، أو مههن     (1)

(، شهرح ابهن عقيهل 1/54دليهل الطهالبين لكهالم النحهويين ) ه "قعهد  جلوسها ".معناه ك
 ( . 169/ 2على ألفية ابن مالك )

ههو:  اسهم، فضههلة، تهاٍل لهواو بمعنههى مهع، تاليههة لجملهة ذا  فعهل أو اسههم فيهه معنههاه     (2)
وحروفههه، كههه: "سههر  والطريهه " و: "أنهها سهها ر    والنيل".أوضههح المسههالك إلههى ألفيههة 

 (.1/23الكافية في علم النحو ) (،212/ 2الك ) ابن م
هو: المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه وقتا  وفاعال  وعالمته: صهحة وقوعهه فهي     (3)

 (. 55/ 1جواب لم فعل ا كه "قصد  إجالال لك "دليل الطالبين لكالم النحويين ) 
أو تأكيهد عاملهه، أو هو: الوصف الفضلة المسهو  لبيهان هيئهة صهاحبه، أو تأكيهده،     (4)

اَس  ْلَناَك َللنههه مضههمون جملههٍة قبلههه كههه "جههاَء زيههَد راكبهها ،   وجههاَء النههاُس قاطبههة "، )َوَأْرسههَ
(. دليهل الطهالبين لكههالم النحهويين )  وال  (، وههى جههاء آجهة سورةالنسهاء رقههم 58/ 1َرسهُ

(79.) 
ا آنهباَم مهن الههذوا .    (5) ُر َلمهَ / 1د فهي علهم النحههو ) الحهدو  ههو: االسهُم المنصهوب المفسههً

476 .) 
 (.381/ 1البالغة العربية )    (6)
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البالغيههون بابههها مسهههتقال لكثهههرة مباحثاهها فقههه ا ألناههها فهههي الواقههع فهههرع مهههن فهههروع 
 .(1)وال المسند"أح

وقهههد ذكهههر علمهههاء البالغهههة طا فهههة مهههن الهههدواعي البالغيهههة لتقهههدجم مههها ههههو مهههن 
 متعلقا  الفعل عن مرتبته التى ورد علياا في أصل الكالم.

 ومن هذه األغراض ما يلى:
ا كلمهه ، ردا علههى مههن اعتقههد أنههك   - 1 رد الخطههأ فههي التعيههين كقولههك: محمههد 

وتقهول لتأكيهده: محمهد كلمه ، ال غيهره. أو فهي ظهن كلم  إنسانا غير محمهد، 
االشههتراك، نحههو: عليهها رأيهه ، أ : وحههده، ردا علههى مههن اعتقههد أنههك رأيهه  عليهها 
 محمدا. ومهن ثهم ال جقهال: مها محمهدا كلمه  وال غيهره، لتنهاقض داللتهى األول 

ا ضهرب ،   والثاني، وال أن تعقب الفعل المنفي ب ثبا  ضده، كقولهك: مها محمهد 
مته، وقولك: بمحمد مرر ، لمن اعتقد أنك مرر  ب نسان وأنهه غيهر ولكن أكر 

محمد، وكهذا سها ر المعموال ،نحهو: يهوم الجمعهة سهر ،وفي المسهجد صهلي ، 
  (2) وماشيا جئ .

اَل لهَي  اَل: قهَ اَبٍر، قهَ ْن جهَ وكقولهه صهلى هللا عليهه وسهلم فهى الحهديث الصهحيح عهَ
َه َوسهههَ  لهى هللُا َعَليهههْ وُل دهَ صهههَ اَل: َرسهههُ ْم، قهههَ ُ : َنعهههَ اَبُرَ« ُقلهههْ ا جهههَ َ  جهههَ ْل َنَكحهههْ لهَم »ههههَ

ا  ُ : جهَ ة  ُتاَلَعبهَُك« ُقلهْ اله َجاَريهَ اَل »َفاهَ ا، قهَ ْل َثيًَبه  ُ : اَل بهَ اَ« ُقلهْ ر ا َأْم َثيًَبه  »َماَذا َأَب هْ
ي تَ  نه لهههَ اٍ ، كهههُ َع َبنهههَ َرَك َتسهههْ ٍد، َوتهههَ ْوَم ُأحهههُ َل يهههَ ي ُقتهههَ َ َإنه َأبهههَ وَل ده َواٍ ، َرسهههُ َع َأخهههَ سهههْ

 

خصا ص التراكيب دارسة تحليلية لمسا ل علم المعاني. د/محمد محمهد أبهو موسهى     (1)
(1 /317.) 

 (.  106/ 1علوم البالغة »البيان، المعاني، البدجع« )     (2)
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وُم  ُطُانه َوَتقهههُ َرأَة  َتْمشهههُ َن امهههْ ، َوَلكهههَ ْثَلُانه اَء مهههَ ة  َخْرقهههَ ْيَانه َجاَريهههَ َع َإلهههَ ُ  َأْن َأْجمهههَ َفَكَرههههْ
، َقاَل: »َأَصْبَ «"  . (1)َعَلْيَانه

ومهن المعلههوم أن الههاواج بههالب ر أو الثيههب لهيس ممهها ينكههره أحههد، وعليههه فههالاماة 
 (2)مقصود أن الرسول عليه الصالة والسالم جستفام من جهابرلإلنكار، وإنما ال

رضى هللا عنه هل انعقد زواجه بب ر أم ثيب، وعليه فتقدجم المفعول بهه" ب هرا " 
فى معرض االستفاام على الفعل تاوج  أفاد إثباتا   للاواج أنه قد تهم حينئهذ، 

ر أن ج هههون وكهههذلك إثباتههها لرغبهههة الرسهههول عليهههه الصهههالة والسهههالم فهههى أنهههه يهههؤث
بهههالب ر دون الثيهههب كمههها ههههو مالحهههظ مهههن خهههالل الهههنص الكهههريم، وههههو منههها  
التعيههين، ولعههل السههر فههى هههذا التخصههيص لي ههون بههين الههاوجين كمههال األلفههة 

 والتآنس ف ن الثيب قد تكون معلقة القلب بالاوج الساب .

 (3)"وقوله: »هال ب را« منصوب بفعل محذوف أ : هال نكح  ب را"

 

ْنُكْم َأْن  - 64أخرجهههه اإلمهههام البخهههار      (1) اَن مهههَ ْ  َطاَ َفتهههَ اَزي. بهههاُب ََّإْذ َهمهههه اُب الَمغهههَ َكتهههَ
وَن  ) َل الُمْؤَمنهههُ َ َفْلَيَتَوكههه ى ده ا َوَعلهههَ اَل َ دهُ َوَلي ُامههَ إلمهههام (، وا4052( رقههم )5/96َتْفشههَ

ر ) َ  - 16َكَتاُب الرًََضاَع   - 17مسلم   اَح اْلَب هْ َتْحَباَب َنكهَ ( رقهم 1087/ 2َباُب اسهْ
(55.) 

جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حهرام بهن كعهب بهن سهلمة، اإلمهام الكبيهر، المجتاهد،     (2)
أبهههو عبهههد هللا، األنصهههاري،  -صهههلى هللا عليهههه وسهههلم -الحهههافظ، صهههاحب رسهههول هللا 

-مهن أههل بيعهة الرضهوان، رو  علمها كثيهرا عهن النبهي   المدني، الفقيه.  الخارجي،
وعههن: عمههر، وعلههي، وأبههي ب ههر، وطا فة.حههدث عنههه: ابههن  -صههلى هللا عليههه وسههلم 

تهههوفي: سهههنة اثنتهههين وسبعين.سهههير أعهههالم النهههبالء  المسهههيب، وعطهههاء بهههن أبهههي ربهههاح.
 (.1/545(،اإلصابة)2/529(، معرفة الصحابة)3/189)

 (.  10/ 7التثريب في شرح التقريب ) طرح     (3)
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في: أب راَ لالستفاام على سبيل االستخبار . قولهه: )ال( أ : قله : والاماة    "
 .(1)ال نكح  ب را، بل نكح  ثيبا. "

التخصيص، وهو الزم للتقدجم غالبا بشاادة االستقراء، وح م الذو ، ومن   -2
 ثم قال 

َتَعيُن" اَك َنسههْ ُد َوَإجههه اَك َنْعبههُ المفسههرون فههي قولههه تعالى"َإجههه
، إن المعنههى نخصههك (2)

 بالعبادة واالستعانة 
ُروَن" َ ُتْحشهَ َلى ده ، أي: ال إلهى  (3)وال نعبد غيرك وال نسهتعين بهه، وفهي قولهه"إلََ

 غيره.
وفي التقدجم فا دة أخر ، وهى االهتمام بشهأن المقهدم، ومهن ثهم قهدر المحهذوف 

الهتمههام الموحههد باالسههم فههي: باسههم هللا مههؤخرا، أ : باسههم هللا أفعههل كههذا، بيانهها 
الكريم وردا على المشركين الذين كانوا يبدءون بأسماء آلاتام، فيقولون: باسهم 

 الال ، أو باسم العا .

ي  - 3 ْن فههَ اَل َتكههُ اَب فههَ ى اْلَكتههَ ا ُموسههَ ْد آَتْينههَ لالهتمههام بالمقههدم كقولههه تعههالى " َوَلقههَ
ي د   َلَبنههَ اُه هههُ َه َوَجَعْلنههَ ْن َلَقا ههَ ٍة مههَ َراَ يَل ) َمْريههَ ُدوَن 23َإسههْ ة  َياههْ ْنُاْم َأَ مههه ا مههَ ( َوَجَعْلنههَ

 .(4)( "24َبَأْمَرَنا َلمها َصَبُروا َوَكاُنوا َبآَجاَتَنا ُيوَقُنوَن )

 

 (.  147/ 17عمدة القار  )     (1)
 (.5سورة الفاتحة اآلجة )    (2)
 (.158سورة آل عمران اآلجة )    (3)
 (.24 - 23سورة االسجدة اآلجة )     (4)
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فقوله تعالى: "َبآَجاَتَنا " معمول مقدم على عامله وهو قوله عا وجل " ُيوَقنهُوَن" 
ن، وبقيمتاا العظيمة فهي رحلهة وقدم لإلشعار بأهمية آجا  هللا في حياة اإلنسا

 امتحانه وأقرانه فى هذه الحياة.
ومهههن ثهههم فاإلجقهههان باههها ههههو الهههذ  "جصهههحح مسهههيرتام ويقهههوم سهههلوكام، ولهههيس 
الغرض حصر اإلجقان باا، فأركان اإلجمان التي ججب اإلجقهان باها ال تقتصهر 

 .(1)على آجا  هللا"
عنصههههر جمههههالي ومهههها جههههاء فههههي تههههأخير قولههههه سههههبحانه َّيوقنههههون  مههههن مراعههههاة 

 تستدعيه رؤوس اآلجا .
التبرك به نحو: بسم هللا الرحمن الرحيم، فقد تقدم لفظ البسهملة هنها علهى    -4

َك  لفظ الجاللة، وهو من باب التبرك به، وال جعارضه قوله تعالى "اْقَرْأ َباْسَم َربهًَ
إذ بهالقراءة ألن ذلك المقهام مقهام القهراءة، فكهان األمهر باها أههم،   (2)الهَذي َخَلَ  "

 حفظ المقروء عادة، وذلك هو المقصود من اإلناال.

وكذلك للرد على المشركين الذين كانوا يبدءون بأسماء آلاتام، فيقولون: باسم 
 الال ، أو باسم العا .

َم  وهههذا مهها جههاله صههاحب الكشههاف حههين قههال:" َرْأ َباسههْ فهه ن قلهه : فقههد قههال: "اقههْ
 َربًََك"، فقًدم الفعل. 

تقهههدجم الفعهههل أوقهههع ألناههها أًول سهههورة نالههه  فكهههان األمهههر بهههالقراءة قلههه : هنهههاك 
 . (3)أهم"

 

 (.  385/ 1البالغة العربية )     (1)
 (.1سورة العل  اآلجة )     (2)
 (.3/ 1شر  ) الكشاف الامخ    (3)
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وأجضههههها كتقهههههدجم اسهههههم هللا عههههها وجهههههل فهههههي األمهههههور ذوا  الشهههههأن. ومنهههههه قولهههههه 
 . (1)تعالى"َشَاَد دهُ َأنهُه اَل َإَلَه َإاله ُهَو َواْلَماَلَ َكُة َوُأوُلو اْلَعْلَم َقاَ م ا َباْلَقْسَ "

ْيٍء االستلذ   -5 لًَ شهَ َو َعلهَى كهُ ْيٍء َوههُ لًَ شهَ اَلُ  كهُ اذ به نحهو قولهه تعهالى " دهُ خهَ
 .  (2)َوَكيَل"

فقهههد جهههاء هنههها لفهههظ السهههيا  مظاهههرا  االسهههم األعظهههم تعظيمههها  للمقهههام إذ إن هللا 
ما يدل على كمال قدرتهه   -سبحانه  -تعالى هو الخال  لكل شىء، فقد سا 

عهها  -الخههال  لكههل شههيء فههي هههذا الكههون، وهههوالعليهها وعظمتههه، فاههو وحههده 
المتصرف في كل شيء في ههذا الوجهود، بحيهث ال جخهرج شهىء عهن   -وجل

إذنههه ومشههيئته المطلقههة، ويتههولى التصههرف فيههه كيفمهها جشههاء حسههبما تقتضههيه 
 الح مة.

ْيٍء   فههال   لًَ شههَ اَلُ  كههُ "أ : المحههي  ب ههل شههيء قههدرة وعلمهها  الههذي نجههاهم َّ خههَ
ج ون شيء أصهال  إال بخلقهه، وههو ال جخله  مها يتوقعهون منهه خوفها ، وال جقهع 
لام عليه حان. ولما دل هذا على القدرة الشاملة، كان وال بد معاا من العلم 

ألنه مهن أحسهن مجاأتاها َّ َعلهَى الكامل قال: َّ َوُهَو   وعبر بأداة االستعالء 
ُكلًَ َشْيٍء   أي: مع القار والغلبة َّ َوَكيَل   أي حفهيظ لجميهع مها يريهد منهه، 

 .(3)قيوم ال عجا يلم بساحته وال غفلة. "

 

 (.18سورة آل عمران اآلجة )    (1)
 (. 62سورة الامر اآلجة )    (2)
 (.543/ 16نظم الدرر  )     (3)
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موافقهههة كهههالم السهههامع نحهههو: "محمهههدا دعهههو " فهههي جهههواب "مهههن دعهههو "َ   -6
 .(1) االستفاامية.فيقدم المفعول ليواف  مقابله في كالم السا ل وهو "من" 

 ضرورة الشعر نحو: -7

 .(2)سريع إلى ابن العم يلطم وجاه ... وليس إلى داعي الند  بسريع
َلٍة  -8 ي َسْلسهههَ مه فهههَ ل وُه، ثهههُ يَم صهههَ مه اْلَجحهههَ وُه، ثهههُ ُذوُه َفُغلههه  مراعهههاة نظهههم الكهههالم نحو"خهههُ

 .(3)َذْرُعَاا َسْبُعوَن َذَراع ا َفاْسُلُكوُه"
يَم" علههى والشههاهد فههي اآل جههة الثانيههة، حيههث قههدم المفعههول فههى قولههه تعههالى" اْلَجحههَ

 الفعل " َصل وُه" لتتواف  الفاصلتان في اآليتين.

اَ َل َفاَل َتْنَاْر"  . (4)وقوله عا وجل "َفَأمها اْلَيَتيَم َفاَل َتْقَاْر، َوَأمها السه

 فقد تقدم المفعول لم ان حسن النظم.

ْر" ا لي هون الجميهع فاقتضى حسهن السهيا  أن ج اَل َتْناهَ ْر"، و" فهَ اَل َتْقاهَ قهول: " فهَ
علههى نسهه  واحههد فههي الههنظم، ولههو قههال: فههال تقاههر اليتههيم، فههال تناههر السهها ل لمهها 

 كان بتلك الصورة في الحسن.

 فالتقدجم في مثل هذه المواضع ليس إال مجرد مراعاة الفاصلة القرآنية.

 

 (.67/ 2المنااج الواضح للبالغة )     (1)
البيههه  لش يشهههر األسهههدي الكهههوفي الشهههاعر األمهههوي. ههههامش البهههدجع فهههي البهههدجع البهههن     (2)

 (، وكذلك بتلك النسبة 140/ 1المعتا ) 
 (.488/ 4فى خاانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغداد  )        

 (. 32 – 30سورة الحاقة اآلجة )    (3)
 (.11 – 9سورة الضحى اآلجة )     (4)
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ول: أبعهد طهول عشهرة فهالن تخهدع أن ج ون المقدم محه  اإلنكهار، كمها جقه  -9
 . (1)بمواعيده"

َي  ْن ُجحهْ اَل مهَ ُه قهَ َي َخْلقهَ َثال  َوَنسهَ ا مهَ ومن هذا القبيل أجضا قوله تعالى"َوَضَرَب َلنهَ
يَم 78اْلَعَظاَم َوَهَي َرَميَم ) َل َمرهٍة َوُهَو َبُ لًَ َخْلٍ  َعلهَ ( ُقْل ُجْحَييَاا الهَذي َأْنَشَأَها َأوه

(79") (2)  

رهٍة" بعهد  َل مهَ َأَها َأوه َذي َأْنشهَ فقد وقع هنا الرد على المخاطب نحو: "ُقْل ُجْحَييَاا الهه
يَم" َ فقهد أعهاد ذكهر المسهند مهع العلهم بهه مهن  َي َرمهَ اَم َوههَ ي اْلَعظهَ ْن ُجْحيهَ قوله "مهَ
السههؤال، ألنههه محهه  اإلنكههار إذ إن الخطههاب مههع مههن ينكههر إعههادة اإلنسههان بعههد 

 موته.
ورد فههي شههأننا قصههة عجيبههة فههي نفههس األمههر هههي فههي الغرابههة والبعههد عههن "أي أ

العقهههههول كالمثهههههل وههههههي إنكهههههار إحيا نههههها العظهههههام أو قصهههههة عجيبهههههة فهههههي زعمهههههه 
واسهههتبعدها وعهههدها مهههن قبيهههل المثهههل وأنكرهههها أشهههد اإلنكهههار وههههي إحياؤنههها إجاهههها 

 .(3)وجعل لنا مثال ونظيرا من الخل  وقاس قدرتنا على قدرتام"
وهي رميم استئناف جوابا عن سؤال مقدر كأنه َقاَل َمْن ُجْحَي اْلَعَظاَم" "وجملة "

 .(4)"َمْن ُجْحَي اْلَعَظاَم َوَهَي َرَميَم قيل: ما هذا المثل الذي ضربهَ فقيل قال: 

وأمههر النبههيء صههلى هللا عليههه وسههلم بههأن جقههول لههه جحيياهها الههذي أنشههأها أمههر  "
لح يم بحمهل اسهتفاام القا هل علهى خهالف مهراده بجواب على طريقة األسلوب ا

 

 – 106/ 1علوم البالغة »البيان، المعاني، البدجع« أحمهد بهن مصهطفى المراغهي )     (1)
108.) 

 (.79 – 78سورة جس اآلجة )     (2)
 (.181/ 7إرشاد العقل السليم )     (3)
 (.440/ 4فتح القدير )     (4)
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ألنه لما قال: من جحي العظام وهي رميم لم ج ن قاصدا تطلب تعيين المحيي 
وإنمهها أراد االسههتحالة، فأجيههب جههواب مههن هههو متطلههب علمهها. فقيههل لههه: جحيياهها 

 الذي أنشأها أول مرة.
ب صهالح فلذلك بني الجواب على فعل اإلحياء مسندا للمحيي، علهى أن الجهوا

ألن ج ههون إبطههاال للنفههي المههراد مههن االسههتفاام اإلنكههاري كأنههه قيههل: بههل جحيياهها 
الذي أنشأها أول مرة. ولهم يهبن الجهواب علهى بيهان إم هان اإلحيهاء وإنمها جعهل 
بيهههان اإلم هههان فههههي جعهههل المسهههند إليههههه موصهههوال لتهههدل الصههههلة علهههى اإلم ههههان 

الخبهر وهههو جحيياهها، فيحصهل الغرضههان، فالموصهول هنهها إجمهاء إلههى وجهه بنههاء 
أ :جحيياا ألنه أنشأها أول مرة فاو قهادر علهى إنشها اا ثهاني مهرة كمها أنشهأها 

 .(1)أول مرة"

وهذه المتعلقا  أقل في األهمية من ركنى الجملة، ومع ذلك فقد تتقدم علياها، 
 أو على أحدهما.

 ونذكر من ذلك صورا عديدة كما يلى:

 تقدجم المفعول على فعله. الصورة األولى:

 .(2)َإجهاَك َنْعُبُد َوَإجهاَك َنْسَتَعيُن" مثل قوله تعالى "

لمها فى هذه اآلجة الكريمة تقدم المفعهول علهى فعلهه، واألصهل نعبهد إجهاك وذلهك 
، واألصل تأخير ما حقه التقدجم إال أن التذو  البالغى ال فيه من التخصيص 

 جحصل إال باذا السيا .

 دل هذا التقدجم على تخصيص هللا عا وجل بالعبادة واالستعانة.فقد 
 

 (.76 -75/ 23التحرير والتنوير )     (1)
 (.5سورة الفاتحة اآلجة )    (2)
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"وههههههو رأ  األكثههههههر مههههههن علمهههههاء البيههههههان، وذلههههههك ألن المفعهههههول إذا تقههههههدم لههههههام 
 .(1)االختصاص"

والمعنهههى نخصهههك  " (2)فهههه""إجاك" مفعهههول مقهههدم علهههى "نعبهههد"، قهههدم لالختصهههاص"
 .(3)بالعبادة، ونخصك بطلب المعونة"

 ادة مختصة باّلِل عا وجل ألجل التقدم في هذا المقام.وألجل ذلك تكون العب

 واألصل في المفعول به أن ج ون متأخرا عن عامله.
ولعههل السههبب الههذ  مههن أجلههه قههدم  العبههادة علههى االسههتعانة "ألن تقههدجم القربههة 

 والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب، وأسرع لوقوع اإلجابة.
نعبد« لكان جا اا، إال أنهه ال جسهد ذلهك المسهد، ولو قال: »إجاك نستعين وإجاك 

 .(4)وال جقع ذلك الموقع"

وإذا كههان مههن الجهها ا أن يتقههدم بعههض أجههااء الجملههة علههى بعض"فقههد حرصهه  
الجملههة فههي القههرآن، علههى أن ج ههون هههذا التقههدجم، مشههيرا إلههى مغهها ، داال علههى 

ها فياها مها هدف، حتى تصبح اآلجة بتكويناا، تابعهة لمهنا  نفسهى، يتقهدم عنهد 
تجد النفس تقدجمه أفضل من التهأخير، فيتقهدم مهثال بعهض أجهااء الجملهة حهين 
ج ون المحور الذ  يدور عليه الحهديث وحهده، في هون ههو المقصهود والمعنهى، 

 

 (.37/ 2الطراز )    (1)
 (.55/ 1الدر المصون )     (2)
 (.13/ 1الكشاف )     (3)
 (.144/ 1علم المعاني  عبد العايا عتي  )     (4)
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والنفس يتقدم عندها من ج ون ههذا شهأنه، فهال جهرم أن يتقهدم فهي الجملهة، كمها 
 . (1)باالختصاص"تقدم في النفس، ويدعو البالغيون هذا التقدجم 

 الصورة الثانية: تقديم خبر المبتدأ عليه.

"َ  .(2)كما فى قوله تعالى" َوَظن وا َأنهُاْم ماَنَعُتُاْم ُحُصوُنُاْم َمَن ده
َ" وهههو خبههر المبتههدأ فههى أحههد وجايههه،  َن ده وُنُاْم مههَ ف نمهها قههدم قولههه"ماَنَعُتُاْم ُحصههُ

الخهههاطىء فهههى حصهههانة تلهههك الحصهههون ومنعتاههها، ليهههدل بهههذلك علهههى اعتقهههادهم 
ومبالغههة فههى شههدة وثههوقام بمنعاهها إجههاهم، وأناههم ال يبههالون معاهها بأحههد، وال ينههال 

 فيام شىء أبدا.

واألصل أن االسم بحسهب الظهاهر أولهى بهأن ججعهل فهي مرتبهة المبتهدأ ويجعهل 
وصههفه خبههرا عنههه، فعههدل عههن ذلههك التقههدجم إشههارة إلههى أهميههة " منعههة الحصههون 

 .(3)د ظنام فاى بمحل التقدجم في استحضار ظنام"عن

وُنُاْم "   وُنُاْم" "فيههههه وجاههههان، أحههههدهما: أن ج ههههون" ُحصههههُ قولههههه: "مههههاَنَعُتُاْم ُحصههههُ
ْم ". ال جقههال: لههم ال جقههال: "  مبتههدأ، و" مههاَنَعُتُاْم "خبههر مقههدم. والجملههة خبههر" َأنهاههُ

خبره. وال حاجة لتقدجم وال تهأخيرا ماَنَعُتُاْم " مبتدأا ألنه معرفة. و"ُحُصوُنُاْم " 
ألن القصههد اإلخبههار عههن الحصههون، وألن اإلضههافة غيههر محضههة، فاههى نكههرة. 
وُنُاْم " فاعههل بههه. نحهههو: إن  والثههاني: أن ج ههون" مههاَنَعُتُاْم " خبههر أناههم و" ُحصههُ

 .(4)زيدا قا م أبوه، وإن عمرا قا مة جاريته"

 

 (.90/ 1من بالغة القرآن أحمد أحمد عبد هللا البيلي البدوي )     (1)
 (.2سورة الحشر اآلجة )    (2)
 (.70/ 28التحرير والتنوير )     (3)
 (.278 - 277/ 10الدر المصون )    (4)



 

2106 

 مناذج وتطبيقات -التقديم والتأخري يف القرآن الكريم دراسة أسلوبية

المنهع والحصهون إلهيام،  داللهة بالغهة وفى اإلتيان بضمير )هم( اسما، وإسهناد  
علههى تقريههرهم فهههى أنفسههام والتأكيهههد علههى أناههم فهههى عههاة ومنعهههة، وقههوة عظيمهههة 
وبأس شديد، ال جغاون فى دارهم، ولو أخر الخبهر هنها لهم جعه  شهيئا مهن ههذه 

 الفوا د أبدا.

 فاؤالء ظنوا أن حصونام تمنعام من بأس هللا تعالى الشديد.

م جقل: وظنوا أن حصونام تمنعام أو مانعتاما ألن فهي ف نه إنما قال ذلك، ول
وُنُاْم"  " علههى المبتههدأ الههذي هههو ""مههاَنَعُتُاْم تقههدجم الخبههر الههذي هههو  " دلههيال ُحصههُ

 على فر  اعتقادهم في حصانتاا، وزيادة وثوقام بمنعاا إجاهم.
"وتغييههر الههنظم بتقههدجم الخبههر وإسههناد الجملههة إلههى ضههميرهم للداللههة علههى كمههال 

وقام بحصانة حصونام واعتقادهم في أنفسام أنام في عاة ومنعهة ال يبهالى وث
 . (1)معاا بأحد يتعرض لام أو جطمع في معازتام"

قال صاحب نظم الدرر:"  ودل على قوة ظنام وثباتهه بالجملهة االسهمية فقهال: 
وُنُاْم " أ : ثابهه  لاهها المنههع ولاههم االمتنههاع، قههالوا: وفههي تقهه دجم " مههاَنَعُتُاْم ُحصههُ

الخبهههر علهههى المبتهههدأ دليهههل علهههى فهههر  وثهههوقام بحصهههانتاا ومنعاههها إجهههاهم، وفهههي 
جعهل ضهميرهم اسههم )إن( وإسهناد الجملهة إليههه دليهل علهى اعتقههادهم فهي أنفسههام 
أناههم فههي عهها ومنعههة ال مطمههع معاهها فههي معههاًزتام، ودل علههى ضههعف عقههولام 

 "َ َن ده أ : الملههههك بههههأن عبههههر عههههن جنههههده باسههههمه وباسههههمه األعظههههم فقههههال: " مههههَ

 

ُه ُمعهازهة  َإذا َكانهَْ  225/ 8إرشاد العقل السليم )      (1) َمراضها  (، و"عازه الرجُل َإبَله َوَغَنمهَ
َمْع  ْم َنسهْ اَل َولهَ ي اْلمهَ وُن الُمعهازهُة َإال فهَ اَل َتْقَدُر َأن َتْرَعى فاْحَتشه َلَاا وَلقهَماا،    َواَل َتكهُ

ُه" لسههان العههرب ) َرُه َوَغَلبههَ اًّا: َقاههَ ا ه عههَ اهه َجعههُ اازا . وعههَ َدَرَه عههَ ي َمصههْ ( 378 -377/ 5فههَ
 مادة )عاز( .
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األعظههم الههذي ال عهها إال لههه وأنههتم جنههده، ال تقههاتلون إال فيههه وبههه، بأسهه م مههن 
 .(1)"بأسه، فقد اجتمع الظنان على شيء واحد 

وكههههههان مههههههن األجههههههدر أن جقههههههول: وظنههههههوا أن ال جخرجههههههوا. إذ إن الكههههههالم علههههههى 
َذيَن َكفهههَ  َرَج الهههه َذي َأخهههْ َو الهههه  (2)ُروا"خهههروجام، وههههو المهههذكور فهههى قولهههه تعهههالى: "ههههُ

وُنُاْم" أ : مهههانعتام مهههن إخهههراجام  اَنَعُتُاْم ُحصهههُ ْم مهههَ وا َأنهاهههُ "فعهههدل عنهههه إلى"َوَظنههه 
 .(3)استغناء عن ذكر المظنون بذكر علة الظن"

 الصورة الثالثة: تقديم الظرف وتأخيره.
العلههم بهههأن الظههرف ال جخلهههو حالههه "إمهها أن ج هههون واردا فههى اإلثبههها ، أو ججههب 

ج ههون واردا فههى النفههى، فهه ذا ورد فههى اإلثبهها  فتقدجمههه علههى عاملههه إنمهها ج ههون 
لغههرض ال جحصههل مههع تههأخيره فههال جههرم التههام تقدجمههها ألن فههى تههأخيره إبطههاال 

لهههى واردا داللهههة علهههذلك الغهههرض، ثهههم ههههو علهههى وجاهههينا أحهههدهما: أن ج هههون 
َ َتَصيُر اأْلُُموُر"  (4)االختصاص، وهذا كقوله تعالى"َأال َإَلى ده

، (5)ألن المعنى أن هللا تعهالى مخهتص بصهيرورة األمهور إليهه وحهده دون غيهره"
 وافتتح  الجملة بحرف التنبيه هنا السترعاء أسماع الناس.

والسيا  هنا يدل على أنه ال بد من تقدجم المجرور إلفهادة اختصهاص المرجهع 
والمآب إلى هللا تعالى وحده، إذ إن تقدجم الجهار والمجهرور دل علهى أن مرجهع 
األمههور لههيس إال هلل عهها وجههل وحههده، وإن ورد  اآلجههة مههن غيههر تقههدجم وقيههل: 

 

 (.409 -408/ 19البقاعى )نظم الدرر لإلمام     (1)
 (.1سورة الحشر اآلجة )    (2)
 (.66/ 28التحرير والتنوير )     (3)
 (.53سورة الشور  اآلجة )    (4)
 (.40 - 39/ 2الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقا   اإلعجاز )     (5)
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ى غيههر هللا وهههذا »ترجههع األمههور إلههى هللا« الحتمههل أن ج ههون مرجههع األمههور إلهه
 محال في حقه سبحانه وتعالى. 

 "أ : إلى هللا ال إلى غيره.
والمصهههير: الرجهههوع واالنتاهههاء، واسهههتعير هنههها لظاهههور الحقههها   كمههها ههههي يهههوم 
القيامههة فيههذهب تلبههيس الملبسههين، وياههن جبههرو  المتجبههرين، ويقههر بههالح  مههن 

 .(1)كان فيه من المعاندين"
ُك وكذلك جاء قوله تعالى:  ُه اْلُملهْ َماَواَ  َوَما فهَي اأْلَْرَض لهَ َ َما َفي السه "ُجَسبًَُح ّلِله

 .(2)َوَلُه اْلَحْمُد"
ُد" ا ليههدل بتقههدجماا  ُه اْلَحمههْ ُك َولههَ ُه اْلُملههْ ف نههه إنمهها قههدم الظههرفين هانهها فههي قولههه "لههَ

 على اختصاص الملك، والحمد باّلِل عا وجل ال بغيره.

 من أجل مراعاة المشاكلة لرءوس اآل  فى التسجيع.ثانياما: أن ج ون تقدجمه 

  (3) ("23( َإلى َربًَاا ناَظَرَة )22كقوله تعالى"ُوُجوَه َيْوَمَئٍذ ناَضَرَة )

جم هن القهول بأنهه قهد جهاء فهي ههذا الهنص تقهدجم المعمهول " َإلهى َربًَاها"، لمراعهاة 
 رؤوس اآلجا  في السورة.

ناضهرة نهاظرة إلهى رباها، والفهر  بهين  وهذا أحسن مهن أن لهو قيهل: وجهوه يومئهذ 
 السياقين ظاهر.

 

 (.156/ 25التحرير والتنوير )     (1)
 (.1سورة التغابن اآلجة )    (2)
 (.23 -22سورة القيامة اآلجة )    (3)
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ومههن المالحههظ هنهها أن ثمههة  مراعههاة عنصههر جمههالي تسههتدعيه رؤوس اآلجهها ، 
مههع مراعههاة النسهه  الجمههالي اللفظههي فههى هههذه اآل ، وكههذلك فههى سهها ر فواصههل 

 رؤوس اآلجا  في القرآن.
ووفه  مها يهوا م  والقرآن الكريم جقدم األلفاظ ويؤخرهها حسهب مها جقتضهيه المقهام،

 السيا ، وتبعا للمعنى المقدم.

"وأما إذا كان واردا فى النفى فقد يرد مقدما، وقد يرد مهؤخرا، فه ذا ورد مهؤخرا -
 .(1)أفاد النفى مطلقا من غير تفصيل، وهذا كقوله تعالى"ال َرْيَب َفيَه""

ن فتههأخير الظههرف هنهها قصههد بههه أنههه ال يلتصهه  بههالقرآن الكههريم الريههب وال يههتم 
منه، إذ النفى التص  بالريب نفسه، ومن ًثم  كهان منتفيها مهن أصهله، بخهالف 
ما لو قدم الظرف ف نه جفيد أنه مخالف لغيهره مهن الكتهب ف نهه لهيس فيهه ريهب، 

 بل فى غيره.
وكهههان األولهههى أن جقهههال فيهههه ههههد  ال ريهههب، إال أنهههه قهههد  خولهههف فهههي األسهههلوب 

لايهادة تنايهه سهاحة التنايههل "حيهث فهرض كهونام فههي الريهب ال كهون الريهب فيههه 
عنه مع نوع إشعار بأن ذلك من جاتام ال من جاتهه العاليهة ولهم جقصهد هانها 
ذلك اإلشعار كمها لهم جقصهد اإلشهعار بثبهو  الريهب فهي سها ر الكتهب ليقتضهي 

 .(2)المقام تقدجم الظرف"
فالمنفي هنا كونه "متعلقها  للريهب ومظنهة لهه، ولهم جقهدم الظهرف ألنهه كهان جفيهد  
 .(3)الختصاص فيفام أن غيره من الكتب محل الريب"ا

 

 ( سورة البقرة.2(، واآلجة )50/ 2الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقا   اإلعجاز)     (1)
 (، والمخاطب باذا هم كفار م ة.25/ 1إرشاد العقل السليم )     (2)
 (.80/ 1نظم الدرر )     (3)
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 فاو ليس مما جحل القول فيه بالريب.
ومعنى الكهالم حينئهذ أن ههذا الكتهاب ههو القهرآن ال شهك فيهه أنهه نهال مهن عنهد 

 .(1)"الم َتْنَايُل اْلَكتاَب اَل َرْيَب َفيَه َمْن َربًَ اْلعاَلَميَن"هللا كما قال تعالى 
نفيههه عههن الكتههاب "أنههه فههي علههو الشههأن وسههطوع البرهههان بحيههث والمقصههود مههن 

ليس فيه مظنة أن يرتاب في حقيقته وكونهه وحيها منهاال مهن عنهد هللا تعهالى ال 
 .(2)أنه ال يرتاب فيه أحد أصال"

وقد يتسا ل عن السر في مجىء الظرف على هذه الصورة وعدم تقدجمه علهى 
شههاف فيمها سههطره بعبهارة را عههة الريهب هنها، ويجههاب عنهه بمهها جهاله صهاحب الك

 حين قال:
فههه ن قلههه : فاهههال قهههًدم الظهههرف علهههى الريهههب، كمههها قهههًدم علهههى الغهههول فهههي قولهههه  "

 تعالى:
)ال َفياا َغْوَل( َ قل : ألًن القصهد فهي إيهالء الريهب حهرف النفهي، نفهى الريهب 
عنهه، وإثبها  أنهه حه  وصهد  ال باطهل وكهذب، كمها كهان المشهركون يًدعونهه، 

رف لقصهههد إلهههى مههها يبعهههد عهههن المهههراد، وههههو أًن كتابههها آخهههر فيهههه ولهههو أولهههى الظههه
ْوَل( تفضههيل خمهر الجنههة علههى  الريهب ال فيههه، كمهها قصهد فههي قولههه: )ال َفياها غههَ
خمور الدنيا بأناا ال تغتهال العقهول كمها تغتالاها ههى، كأنهه قيهل: لهيس فياها مها 

  (.3)في غيرها من هذا العيب والنقيصة"

 

 (.2سورة السجدة اآلجة )    (1)
 (.73/ 1(، وينظر تفسير القرآن العظيم ) 25/ 1إرشاد العقل السليم )     (2)
 (.34/ 1الكشاف )     (3)
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ذا الترتيهههب العجيههب والنسهه  البهههدجع لاههذه الجملهههة أن فقههد أراد هللا تعههالى فهههى ههه
ينفى الريهب عهن القهرآن الكهريم ، ولهو ع هس فقهال ال فيهه ريهب ألد  ذلهك إلهى 
نفههى الريههب عههن القههرآن الكههريم، وإثباتههه فههى نفههس الوقهه  لغيههره ممهها عههداه مههن 

 الكتب السماوية األخر ، وهو غير مقصود.

 الصورة الرابعة: الحال.
جعلههم أن الحههال حههين مهها جقههدم علههى معمولههه  ف نههه جفيههد أنههه جههاء ممهها ججههب أن 

 على هذه الصفة أو تلك الحالة مختصا باا من غيرها من سا ر الصفا .
كمهها تقههول جههاء ضههاح ا زيههد، بخههالف مهها لههو قلهه : جههاء زيههد راكبهها، ف نههه كمهها 
ججوز أن ججىء على هذه الصفة ف نه ججوز مجيئه على غيرهها مهن الصهفا  

 فافترقا.

ا َمْن َقْوَلَاا  َم َضاَح    .(1)"ومن هذا القبيل قوله تعالى"  َفَتَبسه

ا" على الحال، أ : شارعا عليه السالم في الضحك.  وانتصب "َضاَح  
ا " حهههال  اَح   فهههه" تبسهههم تعجهههب. والتبسهههم أضهههعف حهههاال  الضهههحك فقولهههه:" ضهههَ

َم " وضحك األنبياء التبسم"  .(2)موكدة له " َفَتَبسه
ا" حال "مؤكهدة لعاملاها معنهى فقه  واللفهظ مختلهف نحهو » فقوله تعا لى" َضاَح  

ا" َم َضاَح   فضاح ا حال من فاعل تبسم وههي مؤكهدة لعاملاها معنهى فقه    َفَتَبسه
 . (3)ألن التبسم نوع من الضحك واللفظ مختلف"

 

 (.19سورة النمل جاء من اآلجة )     (1)
 (.243/ 19التحرير والتنوير )     (2)
 (.188 -187/ 7إعراب القرآن وبيانه )     (3)
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ا َأْبَصاُرُهْم َجْخُرُجوَن َمَن اأْلَْجَداَث  ع   .(1)َكَأنهُاْم َجَراَد ُمْنَتَشَر"وكقوله تعالى "ُخشه
ع ا فقولهه عها وجههل " " حههال وقهد تقههدم هنها علههى عاملاها، وهههو الفعهل الههذ   ُخشهه

 نصباا.
ع اوانتصههههب " " ْدُع " أبصههههارهم علههههى الحههههال مههههن الضههههمير المقههههدر فههههي "ُخشههههه يههههَ

اعَ   .(3)" مقدما على صاحبه"َجْخُرُجونَ وإما من ضمير " (2)"الده

لبصهههر الخضهههوع والذلهههة، وأضهههاف الخشهههوع إلهههى األبصهههار ألن "والخشهههوع فهههي ا
العا والذل يتبين فياا جخرجون من األجداث كأنام جراد منتشر أ : جخرجون 

 . (4)من القبور"
اَس اَل  وكقوله تعالى " نه َأْكثَهَر النهه َوَما َأْرَسْلَناَك َإاله َكافهة  َللنهاَس َبَشير ا َوَنَذير ا َوَلكهَ

 .(5)َجْعَلُموَن"

ة   فقولههه تعههالى " " حههال تقههدم علههى صههاحباا المجههرور بههالالم وهههو قولههه عهها َكافههه
 َللنهاَس". وجل"

ومهههن المعلهههوم أن كافهههة مهههن ألفهههاظ العمهههوم "ووقعههه  هنههها حهههاال مهههن »النهههاس« 
مسههههتثنى مههههن عمههههوم األحههههوال وهههههي حههههال مقدمههههة علههههى صههههاحباا المجههههرور 

 .(6)بالحرف"

 

 (.7ر اآلجة ) سورة القم    (1)
 (.6سورة القمر اآلجة )     (2)
 (.178/ 27التحرير والتنوير )     (3)
 (.146/ 5فتح القدير )     (4)
 (.28سورة سبأ اآلجة )     (5)
 (.198/ 22التحرير والتنوير )     (6)
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رسههههلناك إال للنههههاس كافههههة أي عامههههة، ففههههي الكههههالم تقههههدجم والمعنههههى أ : "ومهههها أ
 .(1)وتأخير"

فقهد أخبهر  اآلجههة  برسهالة النبهي صههلى هللا عليهه وسهلم "تشههريفا لهه بتوجيهه هههذا 
اإلخبههههار بالنعمههههة العظيمههههة إليههههه، ويحصههههل إبطههههال مههههااعم المشههههركين بطريهههه  

 .(2")التعريض 

الخصال التهي خهص باها محمهد صهلى وقدم الحال هنا "لالهتمام، وهذه إحد   
 .(3)هللا عليه وسلم من بين األنبياء"

فعلهههى الهههدارس أو الباحهههث أن يوجهههه نظهههره إلهههى مراعهههاة الترتيهههب الطبيعهههي فهههي 
المعاني وألفاظاا التابعة لاا، دون أدنى خلل أو اضطراب في مراعاة السيا ، 

 وذلك ألجل الفام الصحيح بعيد عن التكلف والغموض.

 الخامسة: االستثناء.  الصورة
هذه إحد  صور تقدجم المعمول، والمقصد هنا تقهدجم االسهتثناء، ومهن المعلهوم 

 أنه جقصر الح م على موصوفه فق ، وال جم ن أن يتعداه إلى غيره.   

 ومما ججب أن جعلم أنه فى االستثناء يؤًخر المقصور عليه مع أداة االستثناء،
ه بمههها وإال أو والحصهههر معنهههاه "نفهههى غيهههر المهههذكور وإثبههها  المهههذكور جعبهههر عنههه

ب نما، ف ذا قل : ما ضرب  إال زيدا، كن  نفي  الضرب عن غيهر زيهد وأثبتهه 
 .(4)لايد"

 

 (.300/ 14الجامع ألح ام القرآن  )     (1)
 (.197/ 22التحرير والتنوير )     (2)
 (.220/ 4المحرر الوجيا )     (3)
 (.385/ 1عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح )    (4)
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وكقولك "ما ضرب إال عمرا زيد، وما ضرب عمرا إال زيد. والمراد: مها ضهرب 
زيههد إال عمههرا احتههرازا مههن قولنهها: مهها ضههرب عمههرا إال زيههد، لغيههر هههذا المعنههىا 

ذا النهههوع قلهههيالا السهههتلاامه قصهههر الصهههفة قبهههل ف نهههه لهههيس قلهههيال، وإنمههها كهههان هههه
تماماهها كالضههرب الصههادر مههن زيههد فههى: مهها ضههرب زيههد إال عمههرا والواقههع علههى 

 .(1)عمرو فى: ما ضرب عمرا إال زيد"

وكههذلك فههى نحههو قولههك: مهها ضههرب  إال زيههدا أحههدا، ف نههك إذا قدمتههه ف نههه جفيههد 
حههدا إال زيههداا الحصههر، وأنههه ال مضههروب سههواه، وأجضهها لههو قلهه : مهها ضههرب  أ

فالصهههورتان دالتهههان علهههى حصهههر الضهههرب فهههي زيهههد، وذلهههك لمههها كهههان االسهههتثناء 
 متصال بالمفعول.

فالتقههدجم هنهها جفيههد الحصههر بمفاههوم الكههالم ومعنههاه، ومههن هنهها جعلههم أن صههاحب 
م الحصهر، وإن  الذو  السليم إذا تأمل في الكالم الذي فيهه التقهدجم المهذكور َفاهَ

 صطالح البلغاء جفيد الحصر.لم جعرف أن التقدجم في ا

  

 

 (.413/ 1نفس المصدر )    (1)
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 المبحث الثانى: ما يجوز تقديمه ولو أخر لم يفسد معناه. 
ٍل قال تعالى "   ْن َعمهَ ْرآٍن َوال َتْعَملهُوَن مهَ ْن قهُ ُه مهَ َوما َتُكوُن َفي َشْأٍن َوما َتْتلهُوا َمنهْ

وَن َفيهَه َومها  ْن َمْثقهاَل َذرهٍة فهَي َإاله ُكنها َعَلْيُكْم ُشُاودا  َإْذ ُتَفيضهُ َك مهَ ْن َربهًَ ُاُب عهَ َجعهْ
ماَء َوال َأْصَغَر َمْن ذَلَك َوال َأْكَبَر َإاله َفي َكتاٍب ُمَبيٍن"  .(1)اأْلَْرَض َوال َفي السه

ْل َبلهى َوَربهًَي َلتَهْأَتَينهُكْم عهاَلمَ وقال تعهالى "   اَعُة قهُ ا السهه ُروا اَل َتْأَتينهَ َذيَن َكفهَ  َوقهاَل الهه
ْن  َغُر مههَ ي اأْلَْرَض َوال َأصههْ ماواَ  َوال فههَ ي السههه ُه َمْثقههاُل َذرهٍة فههَ ُاُب َعنههْ َب اَل َجعههْ اْلَغيههْ

 .(2)ذَلَك َوال َأْكَبُر َإاله َفي َكتاٍب ُمَبيٍن"
بتقههدجم األرض علههى السههماء،  -عليههه السههالم –فقههد وقههع فههي آجههة سههورة يههونس 

 لسماء على األرض.وجاء على غير ذلك في سورة سبأ بتقدجم ا

 فما السر في ذلكَ.
جم ههن القههول بههأن السههيا  فههي سههورة يههونس فههي الحههديث عههن النههاس وأحههوالام، 
ومعيشههتام وأعمههالام وكسههبام، فهه نام مههن أهههل األرض وأنههه ال جخفههى علههى هللا 

ُاُب"، وههو  تعالى مناا شىء، ولاذا حسن التعبير عن ذلك بقوله تعهالى" اَل َجعهْ
 أوف  بالمقام.

ٍل  فاههى ْن َعمههَ وَن مههَ مسههوقة لبيههان شههأن أهههل األرض بههدليل قولههه تعههالى"َوال َتْعَملههُ
 َإاله ُكنها َعَلْيُكْم ُشُاودا ".

 فقدم ذكر األرض هنا تنبياا على ذلك.

 

 (.61سورة يونس اآلجة )     (1)
 (.3سورة سبأ اآلجة )     (2)
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.  (1)ألناههها محهههل اسهههتقرار العهههالم فاهههم جشهههاهدون مههها فياههها مهههن قهههرب" وكهههذلك "
عهالم العلهوي. والمقصهود تعمهيم والمراد بهاألرض والسهماء "هنها العهالم السهفلي وال

 .(2)الجاا  واألبعاد بأخصر عبارة"
وقد أحسن صاحب الكشاف في إبراز هذا الوجه البالغى وتجليته في صورة  

 ظاهرة، وإليك ما قاله. 

" ف ن قل : لم قًدم  األرض على السماء، بخالف قوله في سورة سبأ "عاَلَم  
ماواَ  َوال َفي اأْلَْرَض"اْلَغْيَب ال َجْعُاُب َعْنُه   َ قل :(3)َمْثقاُل َذرهٍة َفي السه

تقدم على األرض، ولكنه لما ذكر شاادته على شئون أهل  ح  السماء أن 
َعْنُه" الءم ذلك أن   َجْعُاُب  األرض وأحوالام وأعمالام، ووصل بذلك قوله "ال 

 .(4) ية "قًدم األرض على السماء على أًن العطف بالواو ح مه ح م التثن 

أما في سورة سبأ بتقدجم السماء على األرض فيقال بأن السيا  يوافقه، والمقام 
اقتضههاه، وذلههك بههأن السههماء فياهها مههن اآلجهها  البينهها  الدالههة علههى وحدانيههة هللا 
تعهههالى، وعظهههيم قدرتهههه المطلقهههة، ومههها تشهههتمل عليهههه مهههن شهههمس وقمهههر ونجهههوم، 

ياا من العجا ب التى ال توجهد فهي وكواكب، واستغنا اا عن الُعمد، وبالجملة ف
 األرض، فشجل ذلك اختص السيا  باذا التقدجم. 

فقد ذكر إحاطة علمه وشموله لكل المعلوما ، فال شك صهدر بالسهموا  قبهل 
 األرض 

 

 (.519/ 2فتح القدير )    (1)
 (.214/ 15التحرير والتنوير )     (2)
 (.3سورة سبأ اآلجة )     (3)
 (.355/ 2الكشاف )     (4)
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ذَلَك نهَُري  الشتمالاا على لطها ف الح مهة وعجا هب الصهنع، كمها قهال تعالى"وكهَ
ماواَ "  .(1)َإْبراَهيَم َمَلُكوَ  السه

ْرآَن قال تعالى "    - ُقْل َلَئَن اْجَتَمَعَ  اإلْنُس َواْلَجن  َعَلى َأْن َجْأُتوا َبَمْثَل َهَذا اْلقهُ
 .(2)اَل َجْأُتوَن َبَمْثَلَه َوَلْو َكاَن َبْعُضُاْم َلَبْعٍض َظَاير ا"

َتَطْعُتْم َأْن َتْنفههههُ وقههههال تعههههالى "  َس َإَن اسههههْ نههههْ نًَ َواإْلَ َر اْلجههههَ ا َمْعشههههَ اَر جههههَ ْن َأْقطههههَ ُذوا مههههَ
َماَواَ  َواأْلَْرَض َفاْنُفُذوا اَل َتْنُفُذوَن َإاله َبُسْلَطاٍن"  .(3)السه

يتههراء  للنههاظر فههي هههاتين اآليتههين تقههدجم اإلنههس علههى الجههن تههارة، وتههارة بتقههدجم 
 الجن.

والتساؤل هنا عن السر فى ذلك، وما السهر فهى تخصهيص كهل سهيا  بمها ورد 
 فيهَ. 

 جم ن الجواب عنه : 
بأن ما في سورة اإلسراء الشريفة جاء في سهيا  الحهديث عهن التحهد  بهالقرآن 
العظههيم المنعههو  بمهها ال تههدرك كناههه العقههول مههن النعههو  الجليلههة مههن البالغههة 

العجها الواضهح مهن الثقلهين عهن اإلتيهان وحسن الهنظم وكمهال المعنهى وإظاهار 
بمثله، وال ريب في أن مدار التحد  على لغة القهرآن ونظمهه، وبالغتهه، وسهر 

 براعته وفصاحته، وحسن بيانه.
هذا وإن كان التحدي في األصل "إنما هو لإلنس والجهن الهذين أرسهل الرسهول 

 .(4)صلى هللا عليه وسلم إليام، لادايتام إلى الصرا  المستقيم"
 

 (.75سورة األنعام اآلجة )     (1)
 (.88سورة اإلسراء اآلجة )     (2)
 (.33سورة الرحمن اآلجة )     (3)
 (. 425/ 8التفسير الوسي  )     (4)
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إال أن  فى هذا المقام اإلنس هم المقدمون، إذ إنام أصحاب البالغة، وأرباب 
 الفصاحة، ومن َثًم ف تيان هذا منام أولى وأجدر.

" وتخصههيص الثقلههين بالههذكر ألن المنكههر لكونههه مههن عنههد هللا تعههالى منامهها ال 
مههن غيرهمهها والتحههدي إنمهها كههان معامهها وإن كههان النبههي صههًلى هللا عليههه وسههًلم 
مبعوثا إلى الملك كما هو مبعوث إلياما ال ألن غيرهما قادر على المعارضهة 
فههههه ن المال كهههههة علهههههيام السهههههالم علهههههى فهههههرض تصهههههديام لاههههها وحاشهههههاهم إذ ههههههم 

 .(1)معصومون ال جفعلون إال ما يؤمرون عاجاون كغيرهم"

"وهههذا تنويههه بشههرف القههرآن فكههان هههذا التنويههه امتنانهها علههى الههذين آمنههوا بههه وهههم 
ن كان لام شفاء ورحمة، وتحدجا بالعجا على اإلتيان بمثله للذين أعرضوا الذي

 .(2)عنه وهم الذين ال يايدهم إال خسارا"

وههذه اآلجههة مفحمههة للمشههركين ومههن علهى شههاكلتام فههي التحههدي ب عجههاز القههرآن 
 األبد .

أن : "ال َجْأُتوَن َبَمْثَلَه" فأظار في مقام اإلضمار، ولم ج تف به-سبحانه  -"وقال
 جقول:

ال جههأتون بههه، لههدفع تههوهم أن يتبههادر إلههى الههذهن أن لههه مههثال معينهها، ولإلشههعار 
بأن المقصهود نفهى المثهل علهى أ  صهفة كانه  ههذه المثليهة، سهواء أكانه  فهي 
بالغتههه، أم فههي حسههن نظمههه، أم فههي إخبههاره عههن المغيبهها ، أم فههي غيههر ذلههك 

 .(3)من وجوه إعجازه"

 

 (.157/ 8روح المعانى )     (1)
 (.202/ 15التحرير والتنوير )     (2)
 (. 425/ 8التفسير الوسي  )     (3)
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لجن على اإلنس ألن السيا  يناسبه، إذ الحديث أما في سورة الرحمن بتقدجم ا
عههن النفههاذ فههي أقطههار السههماوا  واألرض، وال جههرم أن هههذا هههو مجههال الجههن 
فقهههه  دون غيههههرهم، فاههههم األقههههدر علههههى ذلههههك لسههههرعة حههههركتام التههههى ال جم ههههن 
االطالع على حقيقتاا، وبلوغام أن يتخذوا مقاعد فهي السهماء لالسهتماع، قهال 

ا ُكنهههه تعهههالى "  َااب ا َوَأنهههه ُه شهههَ ْد لهههَ َتَمَع اآْلَن َججهههَ ْن َجسهههْ ْمَع َفمهههَ َد َللسهههه ا َمَقاعهههَ ُد َمْناهههَ ا َنْقعهههُ
ا "  . (1)َرَصد 

وكهذلك " لكهون خله  أبههيام متقهدما علهى خله  آدم، ولوجههود جنسهام قبهل جههنس 
 .(2)اإلنس"

فقههد خوطبهها باسههم "جنسههاما لايههادة التقريههر وألن الجههن مشههاورون بالقههدرة علههى 
األفاعيههل الشههاقة فخوطبههوا بمهها ينبههىء عههن ذلههك لبيههان أن قههدرتام ال تفههي بمهها 

 .(3)كلفوه"
وفا دة ذكر السماوا  واألرض "لتحقي  إحاطة الجاا  كلاها تحقيقها للتعجيها، 
أ : فاههذه السههماوا  واألرض أمهههام م فهه ن اسهههتطعتم فههاخرجوا مهههن جاههة مناههها 

سهههال الاهههروب مهههن إحهههد  فهههرارا مهههن مهههوقفكم ههههذا، وذلهههك أن تعهههدد األم نهههة ج
 .(4)جااتاا"

 

 (.9سورة الجن اآلجة )     (1)
 (.165/ 5فتح القدير )    (2)
 (.181/ 8إرشاد العقل السليم )     (3)
 (.259/ 27التحرير والتنوير )     (4)
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ْنُاْم قال تعالى"  - َه َومهَ ي َعلهى َبْطنهَ ْن َجْمشهَ ْنُاْم مهَ َ دهُ َخَلَ  ُكله َدابهٍة َمْن مهاٍء َفمهَ
ٍع َجْخلهُُ  دهُ مها َجشهاُء َإنه دهَ  َمْن َجْمَشي َعلى َرْجَلْيَن َوَمْنُاْم َمْن َجْمَشي َعلى َأْربهَ

 .(1)ُكلًَ َشْيٍء َقَديَر"َعلى 
تح ههههى هههههذه اآلجههههة الكريمههههة عههههن بههههاهر قههههدرة هللا تعههههالى فههههي خلقههههه كههههل أنههههواع 
المخلوقهها  علههى اخههتالف أشهه الاا وحركاتاهها وسهه ناتاا مههن مههاء واحههد، فمههنام 
مههن جمشههى علههى بطنههه كالحيهها ، ومههنام مههن جمشههى علههى رجلههين كاإلنسههان، 

 ومنام من جمشى على أربع كاألنعام وغيرها.

 "وإظاار اسم الجاللة دون اإلضمار للتنويه باذا الخل  العجيب.
واختير فعل المضي للداللة على تقرير التقو  بأن هذا شأن متقهرر منهذ القهدم 

َجْخُلُ  دهُ مههها مهههع عهههدم فهههوا  الداللهههة علهههى التكريهههر حيهههث عقهههب الكهههالم بقولهههه"
 .(2)"َجشاءُ 

ْنُامْ  وتهههذكير الضهههمير فهههي قولهههه تعهههالى " " "لتغليهههب العقهههالء والتعبيهههر عهههن  َفمهههَ
 (.3)األصناف ب لمة من ليواف  التفصيل اإلجمال "

والمالحظ أن النس  هنا جاء على ترتيب عجيب فقدم من جمشى على بطنهه، 
 وثنى بمن جمشى على رجلين ثم من جمشى على أربع.

وإنمهها قههدم الماشههى علههى بطنههه هنهها وكههان لههه مههن الصههدارة مهها لههها إذ إنههه لمهها 
صهدر اآلجهة باإلخبههار علهى جاهة المههدح بأنهه خههال  لكهل دابهة مههن المهاء، فقههدم 

 

 (.45سورة النور اآلجة )     (1)
 (.265 /18التحرير والتنوير )     (2)
 (.203/ 19(، وينظر جامع البيان )185/ 6إرشاد العقل السليم )     (3)
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فى الذكر من جمشى على بطنها ألنه أدل على بهاهر القهدرة وعجيهب الصهنعة 
 من غيره من المخلوقا .

وثنى بمن جمشى منام على رجلينا ألنه أدخل فى االقتدار ممن جمشى علهى 
الههذكر لمهها لاههم مههن مايههد الشههرف أربههع، وألن مههن جملههتام بنههى آدم، فخصههام ب

علههى سهها ر الحيوانهها ، ثههم ذكههر مههن جمشههى علههى أربههع لي ههون أتههم فههي الخلهه ، 
في ههون التقههدجم علهههى هههذا الهههنظم مههن بههاب تقهههدجم األعجههب فهههى القههدرة المطلقهههة 

 فاألعجب.

وكههذلك للترتيههب فههى قههوة داللتاهها "علههى عظههم القههدرة ألن الماشههي بههال آلههة مشههي 
 .(1)على رجلين" متم نة أعجب من الماشي

 وقد يتساءل: َلًم َلم يذكر الذي جمشي على أكثر من أربعَ

فيجاب: "ألنه في رأي العين كالذي جمشي على أربع، وقيهل: ألنهه جعتمهد فهي  
 .(2)المشي على أربع"

ومههن المالحههظ أن التقههدجم هنهها لههه وجههه بليههغ فههي اإلعجههاز، وأظاههر عههن لثههام 
إذا تماهههد لهههك أياههها القهههار ء فهههدونك أنهههه إذا السهههيا  القرآنهههى الهههذ  فههها  غيهههره، و 

ع س الترتيب هنا وجاء على خالف ما أتى عليه من تقهدجم مهن جمشهى علهى 
أربههع ثههم ثنههى بالماشههى علههى رجلههينا ثههم ختمههه بالماشههى علههى بطنههه "لكههان لههه 

 . (3)وجه فى الحسن، وعلى هذا ج ون تقدجمه من باب األفضل فاألفضل"

 

 (.265/ 18التحرير والتنوير )     (1)
 (.301/ 3زاد المسير )     (2)
 (.41/ 2الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقا   اإلعجاز )     (3)
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ا  َوَأْنَاْلنهاوقهال تعهالى "  َقَيُه َممهه َدة  َمْيتها  َوُنسهْ َه َبلهْ َي بهَ ورا  َلُنْحيهَ ماَء مهاء  َطاهُ َن السهه مهَ
 .(1)َخَلْقنا َأْنعاما  َوَأناَسيه َكَثيرا "

جاء السيا  القرآنى هنا بتقدجم عجيب، ونس  بدجع  روعى فيه الترتيب الواقع 
 في الحياة.

ع نههاول المههاء مههن السههماء والمالحههظ يههر  أنههه قههدم إحيههاء األرض إذ إنههه جسههتتب
 وذلك إلطعام الناس والحيوان، ففياا معاشام.

فاى سبب فى حياة الخل ، فشجل هذا قدم  الختصاصاا باذه الفضيلة، ثم 
جاء بعده  وقهدم حيهاة األنعهام علهى حيهاة النهاس، لمها فياها مهن المعها  للخله  

لحياة، إذ أن حيهاتام والقوام ألحوالام، فراعى فى التقدجم ما به قوام العباد في ا
 بحياة تلك األرض وهذه األنعام، فقدم ما هو السبب في ذلك.

 .(2)وبالجملة  فتقدجم ذكر األنعام على األناسى "اقتضاه نس  الكالم"
"ف ن قل : لم خص األنعام من بين ما خل  مهن الحيهوان الشهاربَ قله : ألن 

الشهههرب، بخهههالف األنعهههام: الطيهههر والهههوحش تبعهههد فهههي طلهههب المهههاء فهههال جعوزهههها 
وألناهها قنيههة األناسههى، وعامههة منههافعام متعلقههة باهها، فكههان اإلنعههام علههيام بسههقى 

 .(3)أنعامام كاإلنعام بسقيام"

فسههيا  اآلجهها  الكريمههة كمهها هههو واضههح "للداللههة علههى عظههم القههدرة فاههو لتعههداد 
م أنهههواع النعمهههة واألنعهههام حيهههث كانههه  قنيهههة لإلنسهههان وعامهههة منهههافعام ومعاجشههها

 

 (.49سورة الفرقان اآلجة )     (1)
 (.49/ 19التحرير والتنوير )     (2)
 (.285/ 3الكشاف )     (3)
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منوطههة باهها قههدم سههقياا علههى سههقيام كمهها قههدم علياهها إحيههاء األرض ف نههه سههبب 
 (.1)لحياتاا وتعيشاا"

ولعل االقتصار على ذكر األنعام واألناسهي "ألنامها موقهع المنهة، فاألنعهام باها 
صههالح حههال البههادين بألباناهها وأصههوافاا وأشههعارها ولحوماهها، وهههي تشههرب مههن 

 .(2)"مياه المطر من األحواض والغدران

ويم هههن فهههي غيهههر القهههرآن تقهههدجم سهههقى الخلههه  علهههى األنعهههام، وذلهههك ألجهههل أناهههم 
 اختصوا به، وحينئذ نالحظ عدم اإلخالل بالمعنى المقصود من اإلتيان به.

َشَ "    تعالىقال    - ى َإنه اْلمهَ ا ُموسهَ اَل جهَ َعى قهَ َة َجسهْ ى اْلَمَدينهَ ْن َأْقصهَ َل مهَ َوَجاَء َرجهُ
 .(3)ْقُتُلوَك َفاْخُرْج َإنًَي َلَك َمَن النهاَصَحيَن"َجْأَتَمُروَن َبَك َليَ 
َليَن"  وقال تعالى"  َوَجاَء َمْن َأْقَصى اْلَمَديَنَة َرُجَل َجْسَعى َقاَل َجا َقْوَم اتهَبُعوا اْلُمْرسهَ

(4). 

 يتراء  للناظر في هاتين اآليتين بتقدجم لفظ " رجل" تارة، وتأخيره تارة أخر .

والتساؤل هنا عن السر فى ذلك، وما السهر فهى تخصهيص كهل سهيا  بمها ورد 
 فيهَ. 

 جم ن الجواب عنه : 

بأن ما في سورة القصص الشريفة جهاء فهي سهيا  الحهديث عهن مها فيهه أعهداء 
موسى عليهه السهالم  مهن اال تمهار، وإجقهاع الضهرر بهه، ومجهىء مهن ال جعرفهه 

 

 (.224/ 6إرشاد العقل السليم )     (1)
 (.49/ 19التحرير والتنوير )     (2)
 (.20سورة القصص اآلجة )    (3)
 (.20سورة جس اآلجة )     (4)
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أمههر هههؤالء ومهها اختلجهه  بههه موسههى مههن م ههان غيههر مجههاور لههه، فأعلمههه مههن 
 نفوسام.

فاو على األصل في التقدجم، ولم ج ن على اإلجمان بما جهاء بهه موسهى عليهه 
 السالم.

و"ظههاهر الههنظم أن الرجههل جههاء علههى حههين محههاورة القبطههي مههع موسههى فلههذلك 
انطو  أمر محاورتاما إذ حدث في خالله ما هو أهم منه وأجد  في القصة، 

نة هو ناحية قصور فرعون وقومهه فه ن عهادة الملهوك والظاهر أن أقصى المدي
السهه نى فههي أطههراف المههدن تو يهها مههن الثههورا  والغههارا  لتكههون مسههاكنام أسههعد 
بخروجام عند الخوف. وقد قيل: األطهراف منهازل األشهراف. ... وباهذا جظاهر 

 .(1)وجه ذكر الم ان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان جعرف موسى"

فكان التقدجم مناسهبا للسهيا  الهوارد فيهه، وذلهك لمها سهبقه مهن  أما في سورة جس
آجهها  جههاء  فههي سههيا  الحههديث عههن أصههحاب القريههة باإلسههراف فههي عصههيان 

 رسل عيسى عليه السالم، والغلو في الكفر واإلصرار على تكذيب الرسل.
وأن رجههال آمههن بههدعوة هههؤالء الرسههل، وجههاء ينصههح قومههه، وقههد أتههى مههن م ههان 

س واجتماعام، فالتقدجم حينئذ زيادة توبي  ألهل القرية في فعلاهم بعيد عن النا
القبههيح وتشههنيع علههيام، وهههم قههد شههاهدوا مههن الرسههل مهها لههم جشههاهده الرجههل الههذ  
كههان فههي أقصهها المدينههة، وعلههى الههرغم مههن ذلههك فلههم ييههأس ونصههح لاههم، وعليههه 

 فتقدم في السيا  ما به ج ون التوبي  أعظم، وأوقع في النفوس.

 

 اختصار.( ب 95/ 20التحرير والتنوير )     (1)
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دم م ههان "المجههيء علههى فاعلههه بيانهها  ألن الههدعاء نفههع األقصههى ولههم ينفههع فقههد قهه
ى  األدنههههى فقههههال: " ْن َأْقصههههَ اَء مههههَ " أ : أبعههههد، بخههههالف مهههها مههههر فههههي سههههورة َوجههههَ

 .(1)القصصا وألجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقرية"
وكههذلك "الشههتمال مهها قبلههه مههن سههوء معاملههة أصههحاب القريههة الرسههل وإصههرارهم 

تكذيبام فكان مظنة التتابع على مجر  العبهارة تلهك القريهة ويبقهى مخهيال على  
 .(2)في فكره أكان  كلاا كذلك أم كان فياا.. على خالف ذلك"

الَ  وقولههه تعههالى" " " اسههتئناف وقههع جوابهها عههن سههؤال نشههأ مههن ح اجههة مجيئههه  قههَ
ْوَم اتهَبعهُ  ساعيا كأنه قيل فماذا قال عند مجيئه فقيهل قهال " ا قهَ َلينَ جهَ  (3)" وا اْلُمْرسهَ

ْوَم  تعههرض لعنههوان رسههالتام حثهها لاههم علههى اتبههاعام كمهها أن خطههابام بههه" ا قههَ " جههَ
 (4)لتأليف قلوبام واستمالتاا نحو قبول نصيحته"

إذا تماد لك أياا القهار ء ف ليهك قهول صهاحب التحريهر والتنهوير فهي إبهراز ههذا 
قصى المدينة اإلشارة إلى أن الوجه هنا حينما قال:" وفا دة ذكر أنه جاء من أ

 اإلجمان باّلِل ظار في أهل ربض المدينة قبل ظاوره في قلب المدينة.
ألن قلههب المدينههة هههو مسهه ن ح اماهها وأحبههار الياههود وهههم أبعههد عههن اإلنصههاف 
والنظهههر فهههي صهههحة مههها يهههدعوهم إليهههه الرسهههل، وعامهههة سههه اناا تبهههع لعظما اههها 

راف المدينههة فاههم أقههرب إلههى لههتعلقام باههم وخشههيتام بأسههام بخههالف سهه ان أطهه

 

 (.109/ 16نظم الدرر )     (1)
(، ويقصههد مهها سههب  مههن اآلجهها  فههى الحههديث  284/ 3البرهههان فههى علههوم القههرآن )     (2)

 عن ما وقع من قبلام تجاه الرسل.
 (.20سورة جس اآلجة )    (3)
 (.163/ 7إرشاد العقل السليم )     (4)
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ُة  اَلُبُاْم َعَملههَ االسههتقالل بههالنظر وقلههة اكتههراث بههاآلخرين ألن سهه ان األطههراف غههَ
 َأْنُفَسَاْم َلُقْرَبَاْم َمَن اْلَبْدَو.

وباههذا جظاههر وجههه تقههدجم مههن أقصهها المدينههة علههى رجههل لالهتمههام بالثنههاء علههى 
ما ال يوجد في الوسه ،  أهل أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير في األطراف

وأن اإلجمهههان جسهههب  إليهههه الضهههعفاء ألناهههم ال جصهههدهم عهههن الحههه  مههها فيهههه أههههل 
 السيادة من ترف وعظمة إذ المعتاد أنام جس نون وس  المدينة، ...

ةَ وأمهها قولههه تعههالى فههي سههورة القصههص  " ى اْلَمَدينههَ ْن َأْقصههَ َل مههَ َعى َوجههاَء َرجههُ  َجسههْ
األصههلي إذ ال داعههي إلههى التقههدجم إذ كههان ذلههك فجههاء الههنظم علههى الترتيههب  (1)"

 .(2)الرجل ناصحا ولم ج ن داعيا لإلجمان" 
َه قهال  - ْنُاْم ظههاَلَم َلَنْفسههَ ْن َعباَدنهها َفمهَ َطَفْينا مهَ َذيَن اصههْ ا اْلَكتههاَب الهه تعههالى"ُثمه َأْوَرْثنهَ

 .(3)َوَمْنُاْم ُمْقَتَصَد َوَمْنُاْم ساَبَ  َباْلَخْيراَ "
بههالنظر هنهها جم ههن لنهها أن نقههول بأنههه  قههدم الظههالم لنفسههه لإليههذان ب ثههرتام، وأن 
معظههههم النههههاس علههههى ظلههههم نفسههههه، ثههههم ثنههههى بعههههدهم بالمقتصههههدين ألناههههم قليههههل 
باإلضافة إلى الظالمين، ثم ثلث بالسابقين وهم أقل من المقتصدين، فهال جهرم 

 قدم األكثر، ثم بعده األوس ، ثم ذكر األقل آخرا لما ذكر.

 جاء في الكشاف:"

 

 (.20سورة القصص اآلجة )    (1)
 ( باختصار. 366 - 365/ 22التحرير والتنوير )     (2)
 (.32سورة فاطر اآلجة )     (3)
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"فههه ن قلههه : لهههم قهههدم الظهههالمَ ثهههم المقتصهههد ثهههم السهههاب َ قلههه : لإليهههذان ب ثهههرة 
الفاسههقين وغلبههتام، وأن المقتصههدين قليههل باإلضههافة إلههيام والسههابقون أقههل مههن 

 .(1)القليل. وقرئ: جنة عدن على اإلفراد، كأناا جنة مختصة بالسابقين"

 .(2)األعلى بحسب ما جقتضيه الحال"فاو سبحانه تارة "يبدأ باألدنى وتارة ب
والنههههاظر يههههر  حسههههن البراعههههة فههههي التفصههههيل بعههههد التعمههههيم، وبيههههان أن العبههههاد 

 درجا .  
"ولما أريد تعميم البشارة مع بيان أنام مراتب فيما بشروا به جيء بالتفريع فهي 

 قوله:
شهمل البشهارة إلى آخره، فاو تفصيل لمراتب المصهطفين لتَفَمْنُاْم َظاَلَم َلَنْفَسَه"  "

جميع أصنافام وال جظن أن الظالم لنفسه محروم مناا، فمنها  االصهطفاء ههو 
 اإلجمان واإلسالم وهو االنقياد بالقول واالستسالم.

وقههدم فههي التفصههيل ذكههر الظههالم لنفسههه لههدفع تههوهم حرمانههه مههن الجنههة وتعجههيال 
 .(3)لمسرته"

السهاب  لشهرفه علهى الكهل، ولو جهاء السهيا  علهى ع هس ههذا النسه  هنها فقهدم 
ثههم ثنههى بالمقتصههد ألنههه أشههرف ممههن ظلههم نفسههه لههم ج ههن فيههه إخههالل بههالمعنى 

 حينئذ، ومن َثًم روعى فى ذلك تقدجم ما حقه التقدجم.

 ففيه التدرج من األدنى إلى األعلى.

 

 (.316/ 3الكشاف )     (1)
 (.56/ 16نظم الدرر )     (2)
 (.312 -311/ 22التحرير والتنوير )     (3)
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وه هههذا تبهههين لنههها إعجهههاز القهههرآن الكهههريم فهههي سهههر مهههن أسهههراره التهههى ال تنتاهههى، 
وبالتقهههدجم والتهههأخير اتضهههح لنههها سهههر اختصهههاص السهههيا  القرآنهههى بمههها ورد فهههي 

 مواطنه العديدة. 
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 :الخاتمة 
ا تسههمو الحمههد هلل علههى مهها أنعههم علههًى مههن شههمول رحمتههه، وبعههد  فهه ن أعظههم مهه

إليه الامهم، وتتطلهع إليهه النفهوس، وتشهتاقه القلهوب وتبحثهه العقهول، ههو النظهر 
 فى كتاب هللا تعالى.

وبعهد يبقههى أن أشههير إلههى أن موضههوع التقههدجم والتههأخير مههن الموضههوعا  التههى 
تناولاا الدارسون بهالعرض والتحليهل للوقهوف علهى مهد  شهجاعة اللغهة العربيهة 

ذ  جاء في تركيبام، ولم ج ن ذلك الخهروج ضهربا في الخروج على المعاود ال
مههن الخههب  ، ولكههن كههان لههه مهها يبههرره، وكانهه  لههه دواع اقتضههاها التعبيههر، أو 

 المقام، أو السيا  الذ  جاء فيه التغيير، ومناا التقدجم والتأخير.
وبعد أن عش  فى رحاب هذا البحث بفضل هللا تعالى، جحسن بهى أن أشهير  

  ل أهمها، وهى ما يأتى:النتائج، بإلى بعض 

جمثل التقدجم والتهأخير فهي بنهاء الجملهة ركيهاة مامهة فهي بالغتاها وتحقيه    –  1
 مرادها.

التقههدجم والتههأخير لههه أثههر عظههيم فههي روعههة األسههلوب والعبههارا  وبالغتاهها  - 2
 المؤثرة والمعبرة.

 جاء التقدجم والتأخير لغرض اقتضاه السيا ، وهو أوف  بالمقهام، ولي هون  –  3
 أقرب إلى األفاام، وكل ذلك وف  ح مة بالغة. 

كل لفظة في السيا  القرآنى جاء  ألجل غرض معين، ووضع  حتهى   –  4
تؤد  معنى ال تؤدجه نظيرتاها، وال تؤدجهه نفهس اللفظهة إذا نقله  مهن موضهعاا 
الهههذ  اختصههه  بهههه بالتقهههدجم والتهههأخير، ولهههو حهههدث ههههذا لفسهههد المعنهههى وانتفهههى 

 االعجاز.
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بة للمقصهههود مهههن غهههرض المهههتكلم أو المتحهههدث ألجهههل تحقيههه  فيهههه إصههها – 5
 التواصل بينه وبين المخاطب.

 أما التوصيات فهى كما يلى:
أوصى بضرورة معرفة المراد بالتقدجم والتأخير لمن أراد تفسير كتاب هللا   -  1

 تعالى.
ضهههرورة دراسهههة علهههوم البالغهههة ألجهههل اكتشهههاف  يمههها  لعناصهههر جماليهههة  – 2

 ورد علياا القرآن الكريم.بالغية التى 
ضرورة دراسة مقتضهيا  األحهوال والمقامها  فهي التفسهير، وبخاصهة فهي  –  3

 السيا  القرآنى إذ إنه  جعين على أداء معانيه في أوضح صورة.
العمهههل علهههى نشهههر كتهههب التهههراث فهههي البالغهههة وغيرهههها مهههن الفنهههون حتهههى  - 4

يهههتم ن الدارسهههون والبهههاحثون مهههن الفاههههم التهههام، والهههوعى الكامهههل لكافهههة العلههههوم 
 األخر . 
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 المراجع والمصادر
أساس البالغة أبو القاسم محمهود بهن عمهرو بهن أحمهد، الامخشهري جهار   -  1

باسل عيهون السهود. الناشهر: دار هه( تحقي : محمد 538هللا )المتوفى:  
 1998 -ههه  1419الطبعهة: األولهى،  لبنهان  –الكتب العلمية، بيهرو   

 م.
أوضههح المسههالك إلههى ألفيههة ابههن مالك.عبههد هللا بههن يوسههف بههن أحمههد بههن  - 2

عبههد هللا ابههن يوسههف، أبههو محمههد، جمههال الههدين، ابههن هشههام )المتههوفى: 
لناشههههر: دار الفكههههر هههههه(.المحق : يوسههههف الشههههي  محمههههد البقاعي.ا761

 للطباعة والنشر والتوزيع.
إرشاد العقل السليم إلى مااجا الكتاب الكريم. أبهو السهعود العمهادي محمهد   -  3

هههه(الناشر: دار إحيههاء التههراث 982بههن محمههد بههن مصههطفى )المتههوفى: 
 بيرو . –العربي 

البحههر المحههي  فههي التفسههير. المؤلههف: أبههو حيههان محمههد بههن يوسههف بههن  - 4
يوسهههههههف بهههههههن حيهههههههان أثيهههههههر الهههههههدين األندلسهههههههي )المتهههههههوفى:  علهههههههي بهههههههن

 –هههههههههههه(.المحق : صههههههههههدقي محمههههههههههد جميل.الناشههههههههههر: دار الفكههههههههههر 745
 هه.  1420بيرو .الطبعة: 

البرهههان فههي علههوم القرآن.أبههو عبههد هللا بههدر الههدين محمههد بههن عبههد هللا بههن  - 5
ههههههه(.المحق : محمههههههد أبهههههو الفضههههههل 794باهههههادر الاركشهههههي )المتههههههوفى: 

م.الناشههههر: دار إحيههههاء  1957 -هههههه  1376: األولههههى، إبراهيم.الطبعههههة
 الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركا ه.
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ة الميهههههداني الدمشهههههقي  - 6 البالغهههههة العربية.عبهههههد الهههههرحمن بهههههن حسهههههن َحَبنهكهههههَ
الناشهههههر: دار القلهههههم، دمشههههه ، الهههههدار الشهههههامية،  ههههههه(.1425)المتهههههوفى: 

 م. 1996-ه1416بيرو .الطبعة: األولى،
تههاري  العلمههاء النحههويين مههن البصههريين والكههوفيين وغيرهم.أبههو المحاسههن  - 7

المفضههههههههل بههههههههن محمههههههههد بههههههههن مسههههههههعر التنههههههههوخي المعههههههههري )المتههههههههوفى: 
الناشههههر: هجهههههر  هههههه(تحقي : الهههههدكتور عبههههد الفتهههههاح محمههههد الحلهههههو.442

 -ههه 1412للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة.الطبعة: الثانية 
 م.1992

لتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسهير التحرير وا  -  8
الكتاب المجيد« محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشهور 

تونس.سههنة  –هههه(الناشر : الههدار التونسههية للنشههر 1393التونسههي.   )
 هه. 1984النشر: 

ثيهر تفسير القرآن العظهيم )ابهن كثير(.أبهو الفهداء إسهماعيل بهن عمهر بهن ك  -9
ههههههه(.المحق : محمهههههد 774القرشهههههي البصهههههري ثهههههم الدمشهههههقي )المتهههههوفى: 

حسين شمس الدين.الناشهر: دار الكتهب العلميهة، منشهورا  محمهد علهي 
 هه. 1419 -بيرو .الطبعة: األولى  –بيضون 

التفسههير الكبيههر. أبههو عبههد هللا محمههد بههن عمههر بههن الحسههن بههن الحسههين  - 10
لههههرازي خطيههههب الههههري )المتههههوفى: التيمههههي الههههرازي الملقههههب بفخههههر الههههدين ا

 -بيرو .الطبعههة: الثالثههة  –ههه(الناشر: دار إحيههاء التههراث العربهي 606
 هه. 1420
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التفسير الوسهي  للقهرآن الكهريم محمهد سهيد طنطاوي.الناشهر: دار ناضهة   -11
القهههاهرة. الطبعهههة: األولهههى  –مصهههر للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههع، الفجالهههة 

 م.1998عام 
فهي تأويهل القهرآن. محمهد بهن جريهر بهن يايهد بهن كثيهر بهن جامع البيان    -  12

هههه(.المحق : أحمههد 310غالههب اآلملههي، أبههو جعفههر الطبههري )المتههوفى: 
 -ههههه  1420الطبعهههة: األولهههى،  محمهههد شاكر.الناشهههر: مؤسسهههة الرسهههالة

 م. 2000

جهههامع العلهههوم فهههي اصهههطالحا  الفنون.القاضهههي عبهههد النبهههي بهههن عبهههد   - 13
ههه(.عرب عباراتهه الفارسهية: حسهن 12لمتهوفى:  الرسول األحمد نكهري )ا

 هاني فحص.

 -هههه 1421لبنههان / بيرو .الطبعههة: األولههى،  -الناشههر: دار الكتههب العلميههة 
 م.2000

جههههواهر البالغههههة فههههي المعههههاني والبيههههان والبدجع.أحمههههد بههههن إبههههراهيم بههههن  - 14
هههههه(.ضب  وتههههدقي  وتوثيهههه : د. 1362مصههههطفى الااشههههمي )المتههههوفى: 

 الصميلي.الناشر: الم تبة العصرية، بيرو .يوسف 

ذَي،  - 15 الحهههدود فهههي علهههم النحو.أحمهههد بهههن محمهههد بهههن محمهههد البجههها ي األَبهههه
هههه(.المحق : نجههاة حسههن عبههد 860شههااب الههدين األندلسههي )المتههوفى: 

هللا نولي.الناشهههر: الجامعهههة اإلسهههالمية بالمدينهههة المنورة.الطبعهههة: العهههدد 
 م.2001هه/1421 - 33السنة  - 112

خصهها ص التراكيههب دارسههة تحليليههة لمسهها ل علههم المعاني.محمههد محمههد  - 16
 الناشر: م تبة وهبة.الطبعة: السابعة. أبو موسى.
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الدر المصون فهي علهوم الكتهاب الم نهون. أبهو العبهاس، شهااب الهدين،   -  17
أحمههد بههن يوسههف بههن عبههد الههدا م المعههروف بالسههمين الحلبههي )المتههوفى: 

دكتور أحمههههههد محمههههههد الخرا .الناشههههههر: دار القلههههههم، هههههههه(المحق : الهههههه756
 دمش .

دال ل اإلعجاز في علم المعاني.أبو ب ر عبد القهاهر بهن عبهد الهرحمن   -  18
بهههههههههههن محمهههههههههههد الفارسهههههههههههي األصهههههههههههل، الجرجهههههههههههاني الهههههههههههدار )المتهههههههههههوفى: 

هه(.المحق : محمود محمد شاكر أبو فار.الناشر: مطبعة المهدني 471
 م. 1992 -هه 1413: الثالثة دار المدني بجدة.الطبعة -بالقاهرة 

دليل الطالبين لكالم النحويين.مرعي بن يوسف بن أبى ب هر بهن أحمهد  -  19
ههههههههه(. الناشههههههههر: إدارة 1033الكرمهههههههى المقدسهههههههي الحنبلهههههههى )المتهههههههوفى: 

 -هه   1430الكوي .عام النشر:    –المخطوطا  والم تبا  اإلسالمية  
 م. 2009

ين أبههو الفههرج عبههد الههرحمن بههن زاد المسههير فههي علههم التفسههير.جمال الههد  - 20
هههههه( المحقهههه : عبههههد الههههرزا  597علههههي بههههن محمههههد الجههههوزي )المتههههوفى: 

 -بيرو .الطبعههههههة: األولههههههى  –المادي.الناشههههههر: دار الكتههههههاب العربههههههي 
 هه. 1422

سهههير أعهههالم النهههبالء. شهههمس الهههدين أبهههو عبهههد هللا محمهههد بهههن أحمهههد بهههن  - 21
محق  : مجموعههة مههن هههه(ال748عثمههان بههن َقاْجمههاز الههذهبي )المتههوفى : 

المحققهههههههههين ب شهههههههههراف الشهههههههههي  شهههههههههعيب األرناؤو .الناشهههههههههر : مؤسسهههههههههة 
 م. 1985هه /  1405الرسالة.الطبعة : الثالثة ، 
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شههرح ابههن عقيههل علههى ألفيههة ابههن مالههك.ابن عقيههل ، عبههد هللا بههن عبهههد  - 22
هههههه(.المحق  : 769الههههرحمن العقيلههههي الامههههداني المصههههري )المتههههوفى : 

القههاهرة، دار  -الناشههر : دار التههراث  الحميههد.محمههد محيههي الههدين عبههد 
مصههههر للطباعههههة ، سههههعيد جههههودة السههههحار وشههههركاه.الطبعة : العشههههرون 

 م.  1980 -هه  1400

شههرح الكافيههة الشههافية.محمد بههن عبههد هللا، ابههن مالههك الطهها ي الجيههاني،  - 23
ههههه(.المحق : عبهههد المهههنعم 672أبهههو عبهههد هللا، جمهههال الهههدين )المتهههوفى: 

 هريدي.أحمد 
الناشهر: جامعهة أم القهر  مركها البحهث العلمهي وإحيهاء التهراث اإلسهالمي كليههة 

 الشريعة والدراسا  اإلسالمية م ة الم رمة.الطبعة: األولى. بدون.

الصههحاح تههاج اللغههة وصههحاح العربيههة. أبههو نصههر إسههماعيل بههن حمههاد  - 24
ههههههه( تحقيههههه : أحمهههههد عبهههههد الغفهههههور 393الجهههههوهري الفهههههارابي )المتهههههوفى: 

 ههه 1407الطبعة: الرابعة  بيرو   –عطار.الناشر: دار العلم للماليين 
 م.  1987 -

الطهههراز ألسهههرار البالغهههة وعلهههوم حقههها   اإلعجهههاز.جحيى بهههن حمهههاة بهههن  - 25
علهههههي بهههههن إبهههههراهيم، الحسهههههيني العلهههههوًي الطهههههالبي الملقهههههب بالمؤيهههههد بهههههاّلِله 

عههههههة: بيرو .الطب –هههههههه(.الناشر: الم تبههههههة العنصههههههرية 745)المتههههههوفى: 
 هه. 1423األولى، 

هههههه(.الناشر: دار  1396علههههم المعاني.عبههههد العايهههها عتيهههه  )المتههههوفى:  - 26
لبنان.الطبعهههة:  –الناضهههة العربيهههة للطباعهههة والنشهههر والتوزيهههع، بيهههرو  

 م.  2009 -هه  1430األولى، 
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علههوم البالغههة »البيههان، المعههاني، البدجع«.أحمههد بههن مصههطفى المراغههي  - 27
 ه( بدون.ه1371)المتوفى: 

كتهههاب العين.أبهههو عبهههد الهههرحمن الخليهههل بهههن أحمهههد بهههن عمهههرو بهههن تمهههيم  - 28
هه(.المحق : د مادي المخاومهي، د 170الفراهيدي البصري )المتوفى:  

 إبراهيم السامرا ي.الناشر: دار وم تبة الاالل.

الكليههها  معجهههم فهههي المصهههطلحا  والفهههرو  اللغويهههة.أيوب بهههن موسهههى  - 29
فهههههههههههوي، أبهههههههههههو البقهههههههههههاء الحنفهههههههههههي )المتهههههههههههوفى: الحسهههههههههههيني القريمهههههههههههي الك

 محمد المصري. -هه(المحق : عدنان درويش 1094

 بيرو . –الناشر: مؤسسة الرسالة 
اللبههاب فههي علههوم الكتههاب.أبو حفههص سههراج الههدين عمههر بههن علههي بههن  - 30

ههههه(المحق : الشهههي  775عهههادل الحنبلهههي الدمشهههقي النعمهههاني )المتهههوفى: 
لهههي محمهههد معوض.الناشهههر: دار عهههادل أحمهههد عبهههد الموجهههود والشهههي  ع

-هههههههه  1419بيههههههرو  / لبنان.الطبعههههههة: األولههههههى،  -الكتههههههب العلميههههههة 
 م.1998

لسان العرب. محمد بن م رم بن على، أبهو الفضهل، جمهال الهدين ابهن   -  31
هههه(الناشر: دار 711منظههور األنصههاري الرويفعههى اإلفريقههى )المتههوفى: 

 هه. 1414 -بيرو .الطبعة: الثالثة  –صادر 

معجههههم اللغههههة العربيههههة المعاصههههرة.د أحمههههد مختههههار عبههههد الحميههههد عمههههر  - 32
هه( بمساعدة فري  عمل.الناشر: عالم الكتب.الطبعة: 1424)المتوفى:  
 م. 2008 -هه  1429األولى، 
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

مقههههاييس اللغههههة. أحمههههد بههههن فههههارس بههههن زكريههههاء القاوينههههي الههههرازي، أبههههو  - 33
ارون.الناشهر: هه(المحق : عبهد السهالم محمهد ه395الحسين )المتوفى:  

 م. 1979 -هه 1399دار الفكر.عام النشر: 
المناههههههاج الواضههههههح للبالغههههههة.المؤلف: حامههههههد عونى.الناشههههههر: الم تبههههههة  - 34

 األزهرية للتراث.بدون. 

وفيا  األعيان وأنباء أبنهاء الامهان.أبو العبهاس شهمس الهدين أحمهد بهن  -  35
اإلربلهي )المتهوفى: محمد بهن إبهراهيم بهن أبهي ب هر ابهن خلكهان البرم هي 

 –ههههههههههههههههههه(.المحق : إحسهههههههههههههههههان عباس.الناشهههههههههههههههههر: دار صهههههههههههههههههادر 681
 م.1994، 1 بيرو .الطبعة:

نظهههم الهههدرر فهههي تناسهههب اآلجههها  والسهههور.إبراهيم بهههن عمهههر بهههن حسهههن  - 36
هه(الناشر: دار الكتهاب 885الربا  بن علي بن أبي ب ر البقاعي.   )

 اإلسالمي، القاهرة.
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